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KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ MEDICUS MUNDI POLAND
PRZEZNACZONY DLA OS”B ZAINTERESOWANYCH PROBLEMAMI MEDYCZNYMI
WCHODZ•CYMI W ZAKRES TZW. MEDYCYNY TROPIKALNEJ I ìINTERNATIONAL HEALTHî,
ZE SZCZEG”LNYM UWZGL DNIENIEM POTRZEB MISYJNYCH OåRODK”W MEDYCZNYCH
Oddajemy do druku juø dziesiπty zeszyt Medicus Mundi Polonia. Zeszyt, podobnie jak poprzednie, jest drukowany w liczbie 1.500 egzemplarzy. Kwartalnik nadal otrzymujπ instytucje odpowiedzialne za misje, zakony
misyjne, oko≥o 50 oúrodkÛw misyjnych za granicπ, z ktÛrymi bliøej wspÛ≥pracujemy, kilkudziesiÍciu naszych by≥ych kursantÛw, uczestnikÛw kursÛw nt.
ochrony zdrowia w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i Akademii
Medycznej w Poznaniu. Kwartalnik otrzymujπ teø biblioteki Wydzia≥Ûw
Lekarskich.
Nied≥ugo Medicus Mundi Polonia bÍdzie dostÍpny w Internecie na stronie
Fundacji Redemptoris Missio pod adresem: www.am.poznan.pl/medicus.
Osoby, ktÛre juø otrzymujπ Medicus Mundi Polonia proszone sπ o uwagi
odnoúnie tematÛw i problemÛw poruszanych na ≥amach czasopisma. Dπøymy do tego, aby spe≥nia≥ on oczekiwania czytelnikÛw. Do tej pory zajmowaliúmy siÍ najwaøniejszymi problemami zdrowotnymi na misjach: HIV,
malaria, gruülica, trπd, choroby skÛry, denga, zorganizowanπ opiekπ nad
matkπ i dzieckiem. W bieøπcym numerze na ≥amach kwartalnika znajdujπ
siÍ biegunki, rola kobiet w ochronie zdrowia i doúÊ duøo wiadomoúci bieøπcych. W kolejce czekajπ cholera, choroby psychiczne, filarioza, leiszmaniozy. BÍdziemy kontynuowaÊ rÛwnieø omawianie spraw dotyczπcych
sprawowania opieki medycznej w oúrodkach misyjnych, ktÛre omawiane sπ
czÍsto na konferencjach Papieskiego Biura ds zdrowia w Watykanie, åwiatowej Organizacji Zdrowia w Genewie, Medicus Mundi International w
Brukseli. Zaglπdamy teø do publikacji Rady Koúcio≥Ûw (World Council of
Churches, WCC) w Genewie i Niemieckiego Instytutu dla ds. misji medycznych (DIFƒM) w T¸bingen. Redakcji zaleøy na tym, aby spoglπdaÊ
na sprawy dotyczπce pos≥ugi leczniczej na misjach z moøliwie jak najszer-
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szej perspektywy i w duchu dialogu ekumenicznego w przekonaniu, øe
pos≥uga lecznicza nie moøe stawiaÊ barier religijnych, rasowych, kulturowych czy politycznych. Jeszcze raz prosimy o uwagi nt. kwartalnika.
Wydawanie i wysy≥ka Medicus Mundi Polonia pociπga za sobπ okreúlone koszty. Za kwoty, ktÛre kwartalnik kosztuje, moøna by zwiÍkszyÊ pomoc Fundacji dla misji. Nie podejmiemy decyzji, aby wprowadziÊ odp≥atnoúÊ za prenumeratÍ kwartalnika wychodzπc z za≥oøenia, øe pociπga≥aby
ona za sobπ pewne ograniczenia, ktÛrych chcielibyúmy uniknπÊ. Nie mniej
do kaødego zeszytu Medicus Mundi Polonia jest do≥πczony przekaz pocztowy. Dokonane wp≥aty bÍdπ potwierdzeniem zainteresowania siÍ kwartalnikiem i rÛwnoczeúnie øyczeniem otrzymywania dalszych zeszytÛw.
Dla tych osÛb, ktÛre nie majπ czasu lub chÍci czytaÊ wstÍpÛw od Redakcji, ponawiamy w skrÛcie nasze øyczenia i proúby.
Redakcja Medicus Mundi Polonia prosi uprzejmie o:
ï zg≥aszanie osÛb, ktÛre mogπ byÊ zainteresowane otrzymywaniem
kwartalnika,
ï partycypowanie, w miarÍ moønoúci, w kosztach jego druku i wysy≥ania,
ï nadsy≥anie uwag dotyczπcych treúci kwartalnika, tak aby spe≥nia≥
on w jak najszerszym zakresie oczekiwania osÛb pracujπcych na
misjach lub przygotowujπcych siÍ do tego zadania,
ï podawanie nowego adresu w przypadku jego zmiany.
Oddajπc do rπk czytelnikÛw czwarty zeszyt Medicus Mundi Polonia Redakcja liczy na bliski kontakt z czytelnikami.
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Ze Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
W dniach 19-28 maja 2003 odby≥o siÍ w
Genewie kolejne 56 Zgromadzenie OgÛlne
åOZ (WHA 56). Dyrektor Generalna Dr Gro
Harlem Brundtland (1998-2003) ustπpi≥a
miejsca nowemu dyrektorowi Dr J. W. Lee,
pochodzπcemu z Korei Po≥udniowej i od wielu lat zwiπzanemu z WHO. W swojej dzia≥alnoúci Dr Brundtland przyczyni≥a siÍ znacznie do uznania na forum miÍdzynarodowym
spraw zdrowia jako nieod≥πcznie zwiπzanych
z rozwojem ekonomicznym. Panepidemia

HIV i ostatnio epidemia SARP sπ tego przyk≥adem. Rzπdy paÒstw powinny byÊ odpowiedzialne za poziom opieki zdrowotnej na swoim
terenie; zaleøy on od wyboru problemÛw priorytetowych i strategii ich rozwiπzywania, od
tworzenia realistycznych programÛw zdrowotnych, realizowanych przez kompetentne
zespo≥y wspÛ≥pracujπce z WHO i innymi organizacjami miÍdzynarodowymi. Do zagadnieÒ priorytetowych naleøy opieka zdrowotna nad populacjami øyjπcymi w warunkach
nÍdzy i niedoøywienia.
Obrady na WHA koncentrowa≥y siÍ
wokÛ≥ kilku zagadnieÒ: zwalczanie pandemii
HIV/AIDS, zahamowanie szerzenia siÍ malarii i gruülicy, powstrzymanie epidemii
SARP, uchwalenie rezolucji, majπcej na celu

Z Medicus Mundi International (MMI)
DziÍki staraniom MMI na ostatnim Zgromadzeniu OgÛlnym åOZ
(WHA 56) w dniu 27 maja 2003 zosta≥a przyjÍta rezolucja nt. wspÛ≥pracy sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia. TreúÊ
notatki prasowej przygotowanej po WHA 56 jest nastÍpujπca:
ìWHO potwierdza znaczenie wspÛ≥pracy sektorÛw publicznego i prywatnego dla ochrony zdrowia przyjmujπc odpowiedniπ rezolucjÍ na
WHA 56. ZachÍca ona sektor prywatny do uczestniczenia w ochronie
zdrowia miejscowej populacji.
W zwiπzku z tym WHA 56 proponuje, aby rzπdy i lokalne organizacje pozarzπdowe podejmowa≥y wspÛ≥pracÍ m.in. na zasadzie kontraktÛw. Propozycja kontraktÛw zosta≥a zaproponowana przez MMI
juø przed 4 laty na WHA 52 w czasie konferencji, w ktÛrej wziÍli udzia≥
przedstawiciele 40 krajÛw. Tematem konferencji by≥o ìContracting
NGOís for Healthî (wspÛ≥praca organizacji pozarzπdowych dla ochrony zdrowia na zasadzie konktraktÛw).
MMI podkreúla≥, øe nadanie formalnych ram wspÛ≥pracy miÍdzy
rzπdami, a organizacjami pozarzπdowymi przyczyni siÍ znacznie do poprawy sytuacji w zakresie ìzdrowia dla wszystkichî. W krajach, w ktÛrych
wprowadzono juø wspÛ≥pracÍ z sektorem pozarzπdowym, prowadzony

ograniczenie palenia tytoniu, zapobieganie
urazom i agresji, polepszenie opieki zdrowotnej
kobiet w ciπøy i po porodzie oraz wzmocnienie opieki zdrowotnej w krajach rozwijajπcych siÍ przez wspÛ≥pracÍ sektorÛw publicznych i prywatnych. Notatka prasowa o tej rezolucji jest drukowana poniøej, jako doniesienie z Medicus Mundi International.
Znacznπ wagÍ WHA przywiπzywa≥ do
dostÍpu do lekÛw podstawowych oraz do lekÛw tradycyjnych ñ ludowych, do poprawy
dzia≥ania w sytuacjach katastrof oraz badaÒ
naukowych i przekazywania potrzebnych informacji, w tym wiadomoúci dotyczπcych zachorowaÒ epidemicznych (np. SARP).
WHA w roku nastÍpnym bÍdzie trwa≥o
tylko tydzieÒ i rozpocznie siÍ 17 maja 2004.

dialog ze stronπ rzπdowπ sta≥ siÍ pomocny w okreúlaniu wspÛlnej polityki zdrowotnej i doprowadzi≥ juø do korzystnych dla obu stron wynikÛw. PomÛg≥ on znacznie w udostÍpnianiu opieki zdrowotnej najbardziej potrzebujπcej czÍúci lokalnych spo≥ecznoúci.
W ciπgu ostatnich 3 lat MMI odby≥ szereg konsultacji w WHO i z
niezaleønymi doradcami nt. bliøszej wspÛ≥pracy z partnerami w Afryce.
Konsultacje te mia≥y na celu analizÍ doúwiadczeÒ wynikajπcych z juø
istniejπcych ìkontraktÛwî oraz ustalenie dalszych zasad i celÛw dzia≥ania. Nowe za≥oøenia wprowadzania ìkontraktÛwî zosta≥y juø opublikowane w postaci ìGuidelines on contractingî. Powinny one byÊ pomocπ
w okreúlaniu kontraktÛw w warunkach specyficznych dla danego kraju.
W najbliøszej przysz≥oúci MMI bÍdzie koncentrowa≥ swoje wysi≥ki
na udzielaniu pomocy swoim partnerom w poprawie dzia≥ania istniejπcych
systemÛw zdrowotnych poprzez stworzenie takich moøliwoúci, aby
kontrakty by≥y realizowane w sposÛb kompetentny i skuteczny. W tym
celu w nadchodzπcym roku przewiduje siÍ zwo≥anie kilku konferencji
roboczych w sprawie prywatnych instytucji zdrowotnych.
MMI jest zobowiπzany wszystkim, ktÛrzy poparli ww. rezolucjÍ.
Jej przyjÍcie przez WHA 56 zachÍca MMI do dalszego zaangaøowania
siÍ w sprawy ochrony zdrowia w krajach rozwijajπcych siÍ.î
Bliøsze informacje nt. MMI sπ osiπgalne pod www.medicusmundi.org
lub info@medicusmundi.be
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e-mail:medicus@eucalyptus.usoms.poznan.pl.

Adres Redakcji: Klinika ChorÛb Tropikalnych i Pasoøytniczych
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
kierownik Dr hab. Jerzy Stefaniak, ul. Przybyszewskiego 49,
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Prenumerata: Celem regularnego otrzymywania Medicus Mundi
Polonia osoby zainteresowane proszone sπ o kontakt z Biurem
Fundacji. Sumy przes≥ane na konto Fundacji na za≥πczonym przekazie lub przekazane bezpoúrednio na rachunek Fundacji w Banku Zachodnim S.A., I Oddzia≥ w Poznaniu, nr r-ku 11201492-3740137-3000, pozwolπ na terminowe przygotowywanie i wysy≥kÍ
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finansowych Fundacji.
Przygotowanie: Wydawnictwo Kontekst, PoznaÒ.
e-mail: wydawnictwo.kontekst@xl.wp.pl
Nak≥ad: 1500 egz.
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Z KRAJÓW MISYJNYCH

Lekarka w tropiku kandydatkπ
do Nagrody Nobla
Dr Catherine Hamlin, lat 79, jest Australijkπ, ginekologiem.
Przez 44 lata pracuje w Fistula Hospital w Addis Abebie, zajmujπc siÍ leczeniem przetok powsta≥ych w zwiπzku z porodem. Operowa≥a juø ponad 24.000 kobiet z przetokami. Zosta≥a ostatnio
zg≥oszona do Nagrody Nobla.
W naszych warunkach przetoki poporodowe, ≥πczπce pochwÍ
i drogi moczowe lub jelito grube powstajπ rzadko. W wielu krajach rozwijajπcych siÍ sπ one czÍstym powik≥aniem porodu; ocenia siÍ, øe kobiet z przetokami jest kilka milionÛw. Przyczynami przetok sπ czÍsto m≥odociany wiek rodzπcych, ktÛrych miednica nie jest jeszcze rozwiniÍta na tyle, aby porÛd odby≥ siÍ sprawnie. W tych warunkach przed≥uøajπca siÍ akcja porodowa i brak
opieki po≥oøniczej prowadzi do wytworzenia przetok miÍdzy pochwπ, a drogami moczowymi lub jelitem grubym, ktÛrymi mocz,
a niekiedy rÛwnieø ka≥, sp≥ywajπ bezwiednie do pochwy, a stamtπd na zewnπtrz, na uda. W warunkach tropikalnych w przypadku przetok utrzymanie jakiejkolwiek higieny jest niemoøliwe;
kobiety z przetokami úmierdzπ, sπ porzucane przez mÍøÛw i czÍsto odrzucane ze spo≥ecznoúci.
Nicolas Kristof, reporter New York Timesía, spotka≥ w Addis Abebie m≥odπ pielÍgniarkÍ ñ Mohammed. W wieku 8 lat
zosta≥a ona sprzedana jako niewolnica, w wieku 12 lat zgwa≥cona, w wieku 13 lat wys≥ana do buszu, aby porodzi≥a w≥asnymi
si≥ami. Z powodu przed≥uøajπcego siÍ porodu dziecko urodzi≥o
siÍ martwe, a u m≥odocianej matki rozwinÍ≥y siÍ przetoka pochwowa i czÍúciowe poraøenie nÛg. Mohammed po powrocie
do wsi, wypÍdzona zosta≥a do osobnej chaty na skraju osiedla:
chata zosta≥a pozbawiona drzwi w oczekiwaniu, øe hieny zwa-

bione odorem, wywlokπ nieszczÍsnπ do buszu i tam zakoÒczy
siÍ jej tragedia. Zdarzy≥o siÍ, øe amerykaÒskie misjonarki znalaz≥y dziewczynÍ i przekaza≥y jπ do Fistula Hospital w Addis Abebie. Dziewczyna zosta≥a tam operowana przez Dr Hamlin. Po
operacji zaoferowano jej moøliwoúÊ wyszkolenia jako pielÍgniarki i pracy w tamtejszym szpitalu.
Ocenia siÍ, øe w Etiopii kaødego roku u oko≥o 8.500 kobiet
rozwijajπ siÍ przetoki poporodowe. W Fistula Hospital w Addis
Abebie operuje siÍ rocznie 2.500 takich przypadkÛw. W Nigerii
øyje prawdopodobnie 800.000 kobiet z przetokami tego rodzaju. Kobiety te sπ osamotnione w swoim kalectwie, gdyø ñ w
przeciwieÒstwie do trÍdowatych lub chorych na AIDS ñ nikt siÍ
nimi nie zajmuje. United Nations Population Fund mia≥ wprawdzie pewna sumÍ przeznaczonπ na prowadzenie porodÛw pod
opiekπ medycznπ i zapobieganie powstawaniu powik≥aÒ poporodowych, ale fundusze te zosta≥y ostatnio obciÍte przez Prezydenta G.W.Busha. Dwie wolontariuszki amerykaÒskie rozpoczÍ≥y kampaniÍ pod nazwπ ì34 milion friendsî; z zebranej sumy
Ω miliona US$ zostanie przekazane na zapobieganie powstawania przetok i ich leczenie w 13 krajach. Dr Lewis Wall, majπcy duøe doúwiadczenie w leczeniu przetok, zamierza zbudowaÊ
szpital specjalizujπcy siÍ w leczeniu przetok w Afryce Zachodniej. Bliøsze informacje sπ dostÍpne w internecie pod
www.fistulahospital.org i www.wfmic.org.

Na podstawie artyku≥u N.D.Kristofía opublikowanego w International
Herald Tribune, 17-18 maja 2003, opracowa≥ Zbigniew Paw≥owski

Zanieczyszczone ig≥y sprzyjajπ
zakaøeniom HIV
Przenoszenie HIV w úrodowisku narkomanÛw poprzez zanieczyszczone ig≥y
jest zjawiskiem znanym i czÍstym. Ostatnio zwraca siÍ uwagÍ na znaczna czÍstoúÊ przenoszenia HIV w krajach rozwijajπcych siÍ przez niesterylne strzykawki uøywane w oúrodkach zdrowia.
Przemawiajπ za tym nastÍpujπce obserwacje. W latach 1990-tych w Zimbabwe
zakaøenia HIV zwiÍksza≥y siÍ o 12%

rocznie, a zapadalnoúÊ na inne choroby
przenoszone drogπ p≥ciowπ zmniejsza≥a
siÍ o 25%. Botswana, w ktÛrej znacznie
upowszechniono dostÍp do s≥uøby zdrowia w rejonach wiejskich, zanotowa≥a
rÛwnoczeúnie jeden z najwyøszych odsetek zapadalnoúci na HIV, rÛwnieø na
wsi; zwykle w Afryce odsetek jest wiÍkszy w miastach niø na wsi. Sugeruje to
czÍste przenoszenie HIV przez zanie-

czyszczone ig≥y i strzykawki. Stwierdzono, øe w krajach rozwijajπcych siÍ potrzeba 6.4 miliardÛw igie≥ i strzykawek
rocznie, aby zabezpieczyÊ bezpieczne
podawanie lekÛw i pobieranie krwi
(Bull.WHO, 2003, 81: 307, 311). Ocenia siÍ, øe rocznie w úwiecie wykonuje
siÍ 16 miliardÛw wstrzykniÍÊ, z tego
30% wykonywane jest niesterylnym
sprzÍtem.
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åwiÍta Matka Urszula (LedÛchowska) z Pniew
Uroczystoúci kanonizacyjne Matki
Urszuli LedÛchowskiej, za≥oøycielki Zgromadzenia SiÛstr Urszulanek Serca Jezusa
Konajπcego, z siedzibπ w Pniewach,
i wspÛ≥patronki Archidiecezji PoznaÒskiej
mia≥y miejsce 18 maja 2003 w Rzymie.
DziÍki wspÛ≥pracy Kurii Metropolitalnej
i Mediteraneum zosta≥a zorganizowana pielgrzymka Archidiecezji PoznaÒskiej do Rzymu. Motywem pielgrzymowania by≥a nie
tylko kanonizacja 4 nowych úwiÍtych, lecz
takøe 83 urodziny Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II oraz 25 rok Jego pontyfikatu.
Ksiπdz Dr Ambroøy Andrzejak, Fundator Fundacji ìRedemptoris Missioî, wspomina: ìw promieniach majowego s≥oÒca na
plac åwiÍtego Piotra przyby≥ entuzjastycznie witany Ojciec åwiÍty Jan Pawe≥ II. Pod
Jego przewodnictwem odby≥a siÍ Msza
åwiÍta koncelebrowana przez wielu kardyna≥Ûw i 40 ksiÍøy. Na frontonie Bazyliki
åwiÍtego Piotra ukazane zosta≥y portrety
Bp. JÛzefa Sebariana Pelczara, Matki Urszuli LedÛchowskiej, Marii de Matias oraz Virginii Centoriane Brocelli. W homilii Ojciec
åwiÍty ukaza≥ drogÍ do úwiÍtoúci czterech
osÛb kanonizowanych. åpiewa≥ chÛr ìPromyki s≥oneczneî pod dyrekcjπ S. Danieli
Jankowskiej, Urszulanki Szarej z Pniew.
NastÍpnego dnia na placu åw. Piotra odby≥o
siÍ spotkanie Narodowej Pielgrzymki do

Rzymu, w ktÛrej udzia≥ wziÍ≥o ponad 20.000
RodakÛw. Ojciec åwiÍty Jan Pawe≥ II serdecznie dziÍkowa≥ wszystkim zgromadzonym na placu i ... mÛwi≥ m.in. o roli PolakÛw w procesie integracji Europy, podkreúlajπc, øe zadaniem Polski jest budowanie
wspÛlnego ducha.î
åwiÍta Matka Urszula by≥a Polkπ i Europejkπ zarazem. Swoim postÍpowaniem

wyprzedzi≥a czas, w ktÛrym øy≥a i dzia≥a≥a
m.in. przypisujπc ogromnπ rolÍ edukacji.
Osobista úwiÍtoúÊ Jej øycia przejawia≥a siÍ
w dobroci wobec wszystkich spotkanych
ludzi, w apostolstwie uúmiechu, w trosce
o ubogich oraz nauczanie i wychowanie
dzieci i m≥odzieøy. Matka Urszula znana jest
nie tylko w Polsce. ìEcho aus Africaî, miesiÍcznik, za≥oøony przez Niπ jeszcze w XIX
wieku, jest nadal wydawany przez siostry klawerianki w Szwajcarii. W kaødym zeszycie,
dostÍpnym w wielu parafiach szwajcarskich,
sπ wspomnienia o Matce Urszuli oraz podziÍkowania za ≥aski uzyskane za Jej poúrednictwem. Z miesiÍcznika tego zapoøyczyliúmy
zdjÍcie Matki Urszuli. Siostry Urszulanki
ìSzareî liczπ dzisiaj oko≥o 900 zakonnic
w 100 klasztorach w 12 krajach. Sπ one rÛwnieø obecne w Brazylii i w Argentynie,
w Tanzanii i na Filipinach.
Jak pisze Matka Urszula w swoich
wspomnieniach ìw czasie audiencji u Papieøa Benedykta XV, po wy≥uszczeniu swojej proúby o powo≥anie nowego zgromadzenia, us≥ysza≥a: ìA teraz Matka postπpi dobrze, jeúli wrÛci do swego klasztoru, bo zakonnica, ktÛra tak biega po úwiecie, nie czyni dobrze.î DziÍki temu bieganiu mamy
nowπ åwiÍtπ, a przede wszystkim setki
ìSzarychî Urszulanek, pracujπcych teø
w krajach tropikalnych.

TR•D W INDIACH
Od Redakcji: Zwalczanie trπdu w úwiecie realizowane jest skutecznie. Uwaøa siÍ, øe obniøenie wystÍpowania trπdu poniøej 1 przypadku
na 10.000 osÛb badanej populacji doprowadzi z czasem do samolikwidacji trπdu na danym terenie. Dr Bishakha De Sarkar z New
Delhi komunikuje, øe sytuacja w zakresie zwalczania trπdu w Indiach nie jest jeszcze zadawalajπca. Bull.WHO, 2003, 81:152-152.
Kilka dekad temu optymistycznie zak≥adano, øe trπd bÍdzie zlikwidowany do roku 2000. Cel ten nie zosta≥ osiπgniÍty w Indiach.
W roku 1981 stwierdzano tam 57.6 przypadkÛw trπdu na 10.000 osÛb,
a w roku 2002 juø tylko 4.2. Oczekuje siÍ, øe w ciπgu najbliøszych
3 lat wystÍpowanie úwieøych przypadkÛw trπdu w Indiach bÍdzie poniøej 1.0. Oceniano, øe w kwietniu 2002 w ca≥ych Indiach by≥o
440.000 trÍdowatych. Rozmieszczenie ich jest jednak nierÛwne.
W stanie Orissa czÍstoúÊ wystÍpowania spad≥a z 23.9/10.000 w roku
1981 do 8,.9/10.000 w roku 2002. W stanie Jharkhand aktualnie sytuacja
przedstawia siÍ jeszcze gorzej z czÍstoúciπ wystÍpowania 12.95/10.000,
trzykrotnie wiÍkszπ niø úrednia dla Indii. W stanie Bihar czÍstoúÊ
wystÍpowania rÛwnieø przekracza 8/10.000. W latach ubieg≥ych aktywne zwalczanie trπdu by≥o prowadzone w po≥udniowych stanach Indii,
gdzie zapadalnoúÊ w latach 1980-tych by≥a najwyøsza. Obecnie wiÍkszπ
uwagÍ zwraca siÍ na trzy stany wschodnie: Orissa, Jharkhand, Bihar.

Kampania zwalczania trπdu w Indiach rozpoczÍ≥a siÍ w latach
1993-1994 po uzyskaniu poøyczki na ten cel z Banku åwiatowego.
Spopularyzowano, wprowadzonπ przez WHO w roku 1991 skojarzonπ, wielolekowπ terapiÍ. G≥Ûwnym zadaniem kampanii by≥o wczesne rozpoznanie trπdu i jego konsekwentne leczenie. W tym celu przeszkolono grupy wolontariuszy, ktÛrzy wizytowali szko≥y i miejscowe centra handlowe, przekazujπc informacje o moøliwoúci leczenia
trπdu. Do akcji w≥πczy≥y siÍ radio i telewizja. Rzπd Indii zapewni≥
darmowe leczenie trÍdowatych w oúrodkach zdrowia najbliøszych
miejscu zamieszkania. Od roku 2004 rozpoczyna siÍ druga faza akcji
zwalczania trπdu, w ktÛrej wczesne rozpoznawanie trπdu i jego konsekwentne leczenie bÍdzie w≥πczone do obowiπzkÛw podstawowej
opieki medycznej i powierzone opiece w≥adz lokalnych. Prawdopodobnie likwidacji ulegnπ oddzielne departamenty ministerstw zdrowia zajmujπce siÍ zwalczaniem trπdu.
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STAN NA ROK 2002

Zwalczanie poliomyelitis
Od Redakcji: Poliomyelitis by≥o nie tak dawno czÍstym zakaøeniem w tropiku. Po dziú dzieÒ spotyka siÍ tam osoby
z widocznymi úladami po poraøeniach wywo≥anych tπ zakaünπ chorobπ. Za MMWR, numer kwietniowy 2003,
przekazujemy informacje o aktualnym stanie zwalczania polio w úwiecie.

W roku 1988 Zgromadzenie OgÛlne åwiatowej Organizacji
Zdrowia podjÍ≥o rezolucjÍ o zwalczaniu polio w skali globalnej.
Do roku 2002 liczba krajÛw, w ktÛrych polio wystÍpowa≥o endemicznie zmniejszy≥a siÍ z 125 do 7-miu, a wystÍpowanie polio
zmniejszy≥o siÍ o ponad 99%. Trzy Biura Regionalne WHO potwierdzi≥y na swoim terenie likwidacjÍ polio: AMRO (kontynent
amerykaÒski) w 1994, WPRO (Zachodni Rejon Pacyfiku, ≥πcznie
z Chinami) w 2000 i EURO (rejon europejski) w 2002. Mimo
tego postÍpu w roku 2002 stwierdzono jeszcze 1.920 przypadkÛw
polio, nawet o 483 wiÍcej niø w roku 2001, g≥Ûwnie w Indiach.
NajwiÍksza liczba przypadkÛw (99%) rejestrowana by≥a w 3
krajach: Indiach (1.599), Nigerii (201) i w Pakistanie (93). WiÍkszoúÊ
przypadkÛw w Indiach (78%) wystÍpowa≥a w stanach Uttar Pradesh
i Bihar. Po kilka przypadkÛw polio rejestrowano w Afganistanie
(11), Egipcie (7), Nigrze (3) i w Somalii (3). W dwÛch krajach
w Afryce, a mianowicie w Zambii i w Burkina Faso, obserwowano pojedyncze przypadki polio, zawleczone z innych krajÛw.
W roku 2001 szczepienie 3 dawkami doustnej szczepionki
(OPV3) otrzyma≥o 75% dzieci na úwiecie; odsetek szczepionych

waha≥ siÍ od 54% w Afryce do 95% w Europie. W roku 2002 w
krajach endemicznych, w ramach Narodowych Dni Immunizacyjnych (NIDs), wprowadzono dodatkowe szczepienia 500 milionÛw dzieci. Dodatkowe szczepienie natrafia≥o na znaczne trudnoúci w stanie Uttar Pradesh w Indiach i w pÛ≥nocnej Nigerii.
W úwiecie dzia≥a 145 laboratoriÛw obserwujπcych wystÍpowanie wirusa polio w przypadkach ostrych wiotkich poraøeÒ mÛzgowych, wystÍpowanie szczepÛw ìdzikichî polio oraz przypadkÛw polio zwiπzanych ze szczepieniem (Haiti, Republika
DominikaÒska, Filipiny, Madagaskar). W roku 2002 w 149 krajach prowadzone by≥y badania laboratoryjne nad wystÍpowaniem polio w przypadkach poszczepiennych i u osÛb z obniøonπ
odpornoúciπ oraz nad nadzorowaniem wystÍpowania szczepÛw
dzikich.
W zwalczaniu polio w úwiecie szczegÛlnπ uwagÍ zwracaÊ
siÍ bÍdzie na rejony o nadal znacznej zapadalnoúci tj. stany Uttar
i Bihar w Indiach i pÛ≥nocnπ NigeriÍ. W niektÛrych krajach (Indie,
Nigeria, Afganistan, Egipt, Niger, Pakistan i Somalia) prowadzone bÍdπ akcje doszczepiania polio.

Ryc. WystÍpowanie polio w úwiecie w roku 2002 (rejony zacienione). Kropka odpowiada jednemu przypadkowi
zakaøenia szczepem dzikim; trÛjkπt odpowiada przypadkom zawleczonym polio.
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HEMOGLOBINOPATIE

Medicus Mundi Polonia

Hemoglobinopatie
i ich zwiπzek z malariπ

Od Redakcji: w nastÍpnym numerze Medicus Mundi Polonia znajdzie siÍ artyku≥ o niedokrwistoúciach. Obecnie przekazujemy
oddzielne opracowanie hemoglobinopatii, ktÛra sπ nierzadkim zjawiskiem w tropiku i majπ zwiπzek z wystÍpowaniem malarii.
Opracowanie przygotowa≥ Dawid Szpecht, cz≥onek grupy Studenckiego Ko≥a Naukowego przy Klinice ChorÛb Tropikalnych i Pasoøytniczych AM w Poznaniu. Przy opracowywaniu artyku≥u korzysta≥ on m.in. z podrÍcznikÛw hematologii Kazimierza Janickiego,
Lary Waterburyíego i N.C.Huges Jonesía oraz podrÍcznika Tropical and Geographical Medicine, K.Warrenía i A.F.Mahmoudía.

Podstawowπ rolπ hemoglobiny jest transport tlenu z p≥uc do tkanek oraz dwutlenku wÍgla z tkanek do p≥uc. Hemoglobina jest tetramerem zbudowanym z dwÛch typÛw ≥aÒcuchÛw polipeptydowychpodjednostek (α, β, γ, δ, S, itd.) tworzπcych globinÍ oraz z pojedynczej grupy hemowej. WyrÛøniamy nastÍpujπce hemoglobiny prawid≥owe: HbA, HbA2 i HbF (hemoglobina p≥odowa).
Mutacje w obrÍbie genÛw kodujπcych ≥aÒcuchy bπdü α, bπdü β
Hb sπ przyczynπ powstawania hemoglobin nieprawid≥owych powodujπcych tzw. hemoglobinopatie. OdrÍbnπ grupÍ anomalii Hb stanowiπ talasemie, ktÛrych przyczynπ jest zmniejszenie szybkoúci syntezy jednego z ≥aÒcuchÛw globinowych. Dotychczas scharakteryzowano ponad 600 hemoglobin atypowych, z ktÛrych najczÍstszym wariantem strukturalnym jest HbS, powodujπca niedokrwistoúÊ sierpowatπ.
NIEDOKRWISTOå∆ SIERPOWATOKRWINKOWA JEST
POWSZECHNA NA TERENACH MALARYCZNYCH
HbS powstaje w wyniku zastπpienia kwasu glutaminowego, wystÍpujπcego w prawid≥owej Hb w pozycji 6 ≥aÒcucha β, czπsteczkπ
waliny. Efektem tego jest sierpowaty kszta≥t erytrocytÛw. Krwinki czerwone tego typu spowalniajπ przep≥yw krwi przez naczynia, co moøe
prowadziÊ do uszkodzenia tkanek.
Obszar wystÍpowania genu HbS pokrywa siÍ z zasiÍgiem malarii
wywo≥ywanej przez Plasmodium falciparum i obejmuje przede wszystkim pÛ≥nocne i úrodkowe obszary Afryki oraz regiony årodkowego
Wschodu i po≥udnia Indii.
ObecnoúÊ jednego genu dla HbA i jednego dla HbS jest charakterystyczna dla heterozygot. Erytrocyty tych chorych zawierajπ od 20
do 45% HbS, a pozosta≥π czÍúÊ stanowi g≥Ûwnie HbA. Takie osoby
wykazujπ cechy sierpowatoúci, ale na ogÛ≥ nie wykazujπ objawÛw
klinicznych; jedynie niekiedy moøe u nich dojúÊ do krwiomoczu oraz
martwicy brodawek nerkowych, a u osÛb starszych takøe do zaburzeÒ
zagÍszczania moczu. Obraz hematologiczny jest prawid≥owy.
WystÍpowanie dwÛch genÛw HbS cechuje homozygoty i jest przyczynπ niedokrwistoúci sierpowatokrwinkowej. Krwinki czerwone homozygot zawierajπ oko≥o 80% HbS, 17% HbF i 3 % HbA2. Cechuje
je sierpowaty kszta≥t, mniejsza od prawid≥owych erytrocytÛw podatnoúÊ na odkszta≥cenia, pewna sztywnoúÊ kszta≥tu krwinki i tendencja
do tworzenia zatorÛw w ma≥ych i úrednich naczyniach, co jest przyczynπ zawa≥Ûw tkanek np. p≥uc, nerek lub úledziony.
Choroba ta jest w szczegÛlnoúci rozpowszechniona wúrÛd AfrykanÛw. G≥Ûwne objawy kliniczne anemii sierpowatokrwinkowej to: przewlek≥a niedokrwistoúÊ hemolityczna, sk≥onnoúÊ do infekcji (najczÍúciej
sπ one wywo≥ane przez Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae) oraz martwica tkanek. Nasilenie tych objawÛw zmienia siÍ w
zaleønoúci od okresu øycia, co przedstawione jest w tabeli obok.
Osoby homozygotyczne pod wzglÍdem allelu sierpowatoúci krwinek zwykle umierajπ w m≥odym wieku. Heterozygoty HbS wykazujπ
pewnπ wyøszoúÊ selekcyjnπ, objawiajπcπ siÍ wiÍkszπ odpornoúciπ tych
osÛb na zaraøenie Plasmodium falciparum, w stosunku do homozygot, ktÛre mogπ chorowaÊ lub umrzeÊ na malariÍ.

Okres niemowlÍcy ï bladoúÊ skÛry, moøliwa øÛ≥taczka;
i wczesnego
ï zespÛ≥ rÍka-stopa powstaje na skutek zamkniÍdzieciÒstwa
cia tÍtnic úrÛdrÍcza i úrÛdstopia i cechuje siÍ
trwajπcym oko≥o 3 tygodni symetrycznym i bolesnym obrzÍkiem d≥oni i stÛp;
ï zespÛ≥ sekwestracji úledziony ñ hiposplenizm,
zatrzymanie krwinek czerwonych w úledzionie,
podatnoúÊ na zakaøenia bakteryjne. åledziona
jest zwykle niewyczuwalna do 12 roku øycia;
ï zespÛ≥ ostrej klatki piersiowej ñ najczÍstsza
przyczyna zgonÛw po 2 roku øycia. Gorπczka, bÛle klatki piersiowej, zaburzenia oddychania;
ï ìkryzys brzusznyî ñ charakteryzuje siÍ bÛlem,
ktÛremu czÍsto towarzyszy ogÛlne ìrozbicieî.
Os≥uchiwaniem stwierdza siÍ brak szmerÛw
jelitowych;
ï zawa≥ mÛzgu; moøe objawiaÊ siÍ przewlek≥π
padaczkπ;
ï bladoúÊ obwodowej czÍúci siatkÛwki.
Dzieci starsze
i doroúli

ï kilkutygodniowe nawracajπce epizody bÛlowe
koúci i stawÛw przebiegajπce z gorπczkπ;
ï zawa≥y koúci oraz zakaøenia w martwiczych
obszarach koúci spowodowane Salmonella lub
Staphylococcus;
ï owrzodzenia nÛg;
ï przewlek≥a choroba p≥uc i serce p≥ucne;
ï kardiomegalia;
ï nerki: zawa≥y kory i rdzenia nerek, martwica
brodawek, stwardnienia nefronÛw powodujπce
niewydolnoúÊ nerek;
ï u mÍøczyzn bezp≥odnoúÊ, u kobiet czÍste poronienia;
ï deformacje penisa.

NiedokrwistoúÊ sierpowata przebiega z okresami nasilenia choroby
i remisji. Nie istnieje specjalne postÍpowanie w okresach remisji. Rodzice chorych dzieci powinni byÊ informowani o zwiÍkszonej podatnoúci na infekcje. NiezbÍdne jest regularne podawanie lekÛw antymalarycznych i kwasu foliowego. Czasem zalecane jest przetoczenie krwi
lub transfuzja wymienna. CzÍsto stosuje siÍ prewencyjne podawanie
penicyliny i szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae.
Okres tzw. kryzysu w anemii sierpowatej najlepiej leczyÊ w szpitalu,
pamiÍtajπc o odpowiednim nawodnieniu, terapii tlenowej i lekach przeciwbÛlowych. Kryzys trwa zwykle kilka dni, w czasie ktÛrych dzia≥anie
lekÛw przeciwbÛlowych stopniowo s≥abnie. Infekcje powinny byÊ leczone odpowiednimi antybiotykami. Hematokryt i liczba retikulocytÛw
powinny byÊ monitorowane regularnie. Podczas nie powik≥anego
kryzysu bÛlowego nie naleøy wykonywaÊ przetoczenia krwi. Pacjent
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powinien otrzymaÊ transfuzje krwi, jeúli wystÍpuje nadmierna
hemoliza z jednoczesnym spadkiem stÍøenia hemoglobiny i ze wzrostem liczby retikulocytÛw. U m≥odych chorych naleøy kilka razy dziennie badaÊ jamÍ brzusznπ, aby moøna by≥o wczeúniej zdiagnozowaÊ
zespÛ≥ sekwestracji úledziony.
U pacjentÛw z nawracajπcymi kryzysami oraz u tych, u ktÛrych
wystπpi≥ kryzys neurologiczny bπdü p≥ucny, konieczne jest obniøenie
odsetka erytrocytÛw sierpowatych poniøej 40%. Moøna to osiπgnπÊ
poprzez dodatkowe przetoczenie krwi lub transfuzjÍ wymiennπ.
W AFRYCE ZACHODNIEJ HEMOGLOBINA C
MA R”WNIEØ POD£OØE GENETYCZNE
Homozygoty dla HbC charakteryzujπ siÍ obecnoúciπ w rozmazie
krwi erytrocytÛw tarczowatych o prawid≥owej lub obniøonej wartoúci
MCV. Poza tym obserwuje siÍ przewlek≥π niedokrwistoúÊ hemolitycznπ
i powiÍkszenie úledziony. Hemoglobina C spotykana jest wy≥πcznie w zachodniej czÍúci Afryki, a w szczegÛlnoúci wúrÛd mieszkaÒcÛw Ghany
i Nigerii. U podwÛjnych heterozygot dla HbS i HbC stwierdza siÍ
≥agodniejszy przebieg choroby, niø u homozygot dla HbS. Jednakøe
u tych pacjentÛw obserwuje siÍ zapalenie oraz zmiany krwotoczne
siatkÛwki, a nawet úlepotÍ, a niekiedy hematuriÍ, martwicÍ d≥oni i stÛp
i zaburzenia oddychania.
W AZJI WYST PUJE NIEKIEDY HEMOGLOBINA E
Hemoglobina E powstaje w wyniku pojedynczej substytucji w genie podjednostki β. WystÍpuje ona wúrÛd mieszkaÒcÛw Azji po≥udniowo-wschodniej, Myanmar i Indii. U heterozygot nie stwierdza siÍ
niedokrwistoúci; w rozmazie krwi obwodowej obserwuje siÍ nieliczne
krwinki tarczowate z niskπ MCV. Homozygoty natomiast cechujπ siÍ
niedokrwistoúciπ i znacznπ liczbπ erytrocytÛw tarczowatych. NiedokrwistoúÊ jest zwykle nieznaczna, a úledziona czÍsto niewyczuwalna.
TALASEMIE α I β MAJ• R”WNIEØ T£O GENETYCZNE
I ZWI•ZEK Z MALARI•
W zaleønoúci od tego, ktÛrego ≥aÒcucha hemoglobiny dotyczy defekt syntezy, wyrÛøniamy: talasemie α i β.
Talasemie α wystÍpujπ szczegÛlnie czÍsto w rejonach zachodniej
Afryki i po≥udniowo-wchodniej Azji. Rzadko spotykane sπ w
po≥udniowej Europie i na årodkowym Wschodzie. Na chromosomie
16 znajdujπ siÍ 2 geny α-globiny. Kaøda komÛrka wiÍc zawiera 4 geny
α-globiny. Talasemia powstaje poprzez wypadniÍcie jednego, dwÛch,
trzech lub czterech genÛw. WyrÛøniamy dwie g≥Ûwne odmiany nieprawid≥owego chromosomu. W pierwszej, jeden z dwÛch genÛw ulega wypadnieciu (determinanta talasemii α+), w drugiej oba geny ulegajπ wypadnieciu (determinanta talasemii α0).
W zaleønoúci od tego ile genÛw zostanie wy≥πczonych rÛøne bÍdπ
objawy kliniczne:
1. wypadniÍcie jednego genu ñ talasemia α+ ñ brak objawÛw klinicznych, moøliwa niewielka niedokrwistoúÊ, obniøenie MCV i MCH.
2. wypadniÍcie dwÛch genÛw ñ talasemia α0 ñ cecha obecna u homozygot dla talasemii α+ i u heterozygot dla talasemii α0. StÍøenie
Hb prawid≥owe, MCV i MCH obniøone.
3. wypadniÍcie trzech genÛw ñ choroba hemoglobiny H. £aÒcuch α
wytwarzany jest w bardzo ma≥ych iloúciach. IloúÊ produkowanego
≥aÒcucha β zwiÍksza siÍ, co jest przyczynπ ≥πczenia siÍ jego w
tetramery. Jest to tzw. hemoglobina H, ktÛra wytrπcajπc siÍ w erytrocytach tworzy cia≥ka Heinza. Podczas ich usuwania z krwinek
czerwonych w úledzionie dochodzi do uszkodzenia b≥ony komÛrkowej erytrocytÛw i w efekcie skrÛcenia czasu ich øycia. Objawy
kliniczne: zawartoúÊ Hb miÍdzy 7 a 11 g/dl, MCV i MCH obniøone, powiÍkszona úledziona.
4. wypadniÍcie czterech genÛw ñ zespÛ≥ obrzÍku p≥odowego Hb Barta
ñ charakterystyczny dla homozygot α0. £aÒcuch α nie jest produkowany, a w erytrocytach znajduje siÍ hemoglobina utworzona
z czterech ≥aÒcuchÛw γ. Choroba prowadzi do wewnπtrzmacicznej
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úmierci p≥odu, najczÍúciej miÍdzy 25 a 40 tygodniem ciπøy lub
prowadzi do úmierci po urodzeniu.
Talasemia β wystÍpuje w po≥udniowej Europie, po≥udniowo-wschodniej Azji i w Afryce. Choroba ta moøe powstaÊ jako nastÍpstwo ca≥kowitego wypadniÍcia genu β, bπdü jako zmiany pojedynczych nukleotydÛw. Defekt prowadzπcy do zahamowania syntezy ≥aÒcuchÛw β jest
przyczynπ talasemii β0, natomiast prowadzπcy do zmniejszenia jego
produkcji jest przyczyna talasemii β+. Heterozygoty pod wzglÍdem
talasemii β wykazujπ wyøszoúÊ selekcyjnπ nad homozygotami ñ chroni
ona przed zaraøeniem Plasmodium falciparum. WyrÛøniamy:
1. heterozygotycznπ postaÊ talasemii β o przebiegu najczÍúciej bezobjawowym. Cechuje jπ prawid≥owe (thalassaemia minima) lub
obniøone (thalasaemia minor) stÍøenie Hb, wzrost iloúci HbA2
i HbF oraz wysoka liczba erytrocytÛw (mikrocytoza, komÛrki tarczowate, zasadoch≥onne nakrapianie), niska MCV.
2. homozygotyczna postaÊ talasemii β, ktÛra obejmuje:
2a β-thalassaemia maior ñniedokrwistoúÊ Cooleya. Stwierdza siÍ
wÛwczas makrocytowe, hipochromiczne erytrocyty rÛønej
wielkoúci i kszta≥tu oraz komÛrki tarczowate, neutropeniÍ
i ma≥op≥ytkowoúÊ. U pacjentÛw z talasemiπ β0 stwierdza siÍ
brak HbA, a u pacjentÛw z talasemiπ β+ zmniejszone stÍøenie
HbA na korzyúÊ HbF. Bezpoúrednio po porodzie nie wystÍpujπ objawy kliniczne. Dopiero po kilku miesiπcach, kiedy
HbF powinna byÊ zastÍpowana przez HbA, rozwija siÍ niedokrwistoúÊ i øÛ≥taczka. Towarzyszπ im powiÍkszenie obwodu brzucha, os≥abienie miÍúni, zahamowanie wzrostu, deformacje
kostne spowodowane przerostem tkanki erytropoetycznej (duøe
guzy czo≥owe i ciemieniowe, powiÍkszona szczÍka, deformacje
zÍbÛw, nieprawid≥owy zgryz, obniøony grzbiet nosa, úcieÒcza≥a
kora koúci d≥ugich, patologiczne z≥amania), splenomegalia (spowodowana nadmiernym niszczeniem krwinek czerwonych, co
pog≥Íbia niedokrwistoúÊ), zwiÍkszone wch≥anianie øelaza z jelit (nadmiar øelaza odk≥ada siÍ w tkankach, moøe byÊ on przyczynπ marskoúci wπtroby, cukrzycy i uszkodzenia miÍúnia sercowego). åmierÊ nastÍpuje miÍdzy 10 a 20 rokiem øycia.
2b β-thalassaemia intermedia ñ niedokrwistoúÊ rozwija siÍ miÍdzy 1 a 2 rokiem øycia. Chorzy sπ na ogÛ≥ w dobrym stanie.
Jednakøe czÍsto obserwuje siÍ zniekszta≥cenia koúca, splenomegaliÍ, pozaszpikowe ogniska hemopoezy, hemosyderozÍ
i nawracajπce owrzodzenia nÛg.
NIEDOB”R DEHYDROGENAZY GLUKOZO-6-FOSFORANOWEJ ZWANY FAWIZMEM
NiedobÛr dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej jest rÛwnieø
chorobπ dziedzicznπ sprzÍøonπ z chromosomem X .MÍøczyüni i homozygotyczne kobiety chorujπ zawsze, zaú u kobiet heterozygotycznych
wystÍpujπ dwie populacje erytrocytÛw: jedna bez niedoboru G-6-PD,
a druga z niedoborem G-6-PD; kobiety heterozygotyczne mogπ byÊ
zdrowe lub chorowaÊ. Heterozygotyczni nosiciele, podobnie jak w
niedokrwistoúci sierpowatokrwinkowej, sπ oporni na zaraøenie zarodücem malarii bardziej niø pozosta≥a ludnoúÊ. Defekt ten wystÍpuje
przede wszystkim u AfrykaÒczykÛw, AzjatÛw i mieszkaÒcÛw krajÛw
úrÛdziemnomorskich, zw≥aszcza w Izraelu.
Brak G-6-PD jest przyczynπ zmniejszonej produkcji zredukowanego glutationu, ktÛrego rolπ jest ochrona erytrocytÛw przed niszczπcym dzia≥aniem substancji utleniajπcych. NiektÛre zakaøenia, spoøycie bobu oraz pewnych lekÛw, w tym lekÛw przeciwmalarycznych,
sulfonamidÛw i kwasu acetylosalicylowego, powoduje powstanie nadtlenkÛw, ktÛre z braku G-6-PD nie mogπ ulec rozpadowi i prowadzπ
do uszkodzenia erytrocytÛw. Jest ono przyczynπ niesferocytowej niedokrwistoúci hemolitycznej, hemoglobinemii oraz hemoglobinurii.
Dawid Szpecht
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Biegunki

BIEGUNKI

Od Redakcji: Kaødy z nas nieraz mia≥ biegunkÍ. Stanowi ona problem bardzo ìosobistyî, zw≥aszcza u osÛb
podrÛøujπcych. Biegunki majπ rÛwnieø wymiar globalny jako jedna z czÍstych przyczyn zgonÛw, g≥Ûwnie
dzieci. Opracowanie niniejsze jest oparte o liczne materia≥y WHO oraz w≥asny rozdzia≥ o biegunkach,
przygotowany do druku w podrÍczniku wydawanym przez PZWL. Cholera, jako choroba po≥πczona
z biegunkπ, zostanie opracowana oddzielnie.

DEFINICJA BIEGUNKI I JEJ PRZYCZYNY
Biegunkπ nazywamy co najmniej 3 wyprÛønienia dziennie, wodniste lub ka≥em luünym, przyjmujπcym kszta≥t naczynia, do ktÛrego zosta≥ oddany. Przyjmuje siÍ, øe powodem biegunki jest przyúpieszony pasaø jelitowy, nie pozwalajπcy na absorbcjÍ wody w jelicie lub teø wzmoøona objÍtoúÊ p≥ynÛw nie wch≥anianych w jelicie wzglÍdnie wydalanych do jego úwiat≥a. Codziennie 7-9 litrÛw p≥ynu dostaje
siÍ do jelita cienkiego w postaci napoi, pokarmu lub wydzielanych sokÛw trawiennych. Do jelita grubego przedostaje siÍ zwykle tylko 1,5 litra p≥ynu. O ile iloúÊ ta przekracza 5 litrÛw dochodzi do biegunki, gdyø jelito grube ma
ograniczone moøliwoúci wch≥aniania p≥ynÛw.
Przyczyny powstawania biegunek sπ wielorakie. Przyúpieszony pasaø jelitowy wiπøe siÍ ze stanem zapalnym jelita cienkiego, ale teø moøe byÊ rezultatem napiÍcia nerwowego np. biegunki zwiπzane ze stresem lub egzaminem.
Uszkodzenie kosmkÛw jelita cienkiego najczÍúciej jest spowodowane zakaøeniem wirusowym, bakteryjnym lub pasoøytniczym (malaria), ale moøe teø byÊ skutkiem zmiany diety, spoøycia substancji toksycznych, w tym niektÛrych lekÛw, rezultatem g≥Íbokiego niedoøywienia, niedostatecznego stanu odpornoúci lub reakcji zwiπzanej z nad nadwraøliwoúciπ (alergiπ) na niektÛre pokarmy (np. mleko).
Czynniki zakaüne wywo≥ujπce biegunki przedstawione
sπ w tabeli 1.

Tabela 1.

Praktyczna klasyfikacja kliniczna biegunek
z uwzglÍdnieniem czynnika etiologicznego

Kategoria
Biegunki ostre:

WyprÛønienia z krwiπ pe≥zakowica, schistosomoza, trichurioza,
bez gorπczki
inwazja Balantidium,
biegunki po stosowaniu antybiotykÛw
(Clostridium difficile)
WyprÛønienia z krwiπ, biegunki bakteryjne (Shigella, Campylobacter,
gorπczkπ i wymiotami Salmonella, Escherichia coli)
leiszmanioza trzewna
WyprÛønienia bez krwi kryptosporidioza
i bez gorπczki
zatrucie pokarmowe w tym toksynami bakterii
(gronkowce, Clostridium, Escherichia coli)
zakaøenia wirusowe (wirus Rota)
cholera
niekompletny zespÛ≥ niedroønoúci jelitowej
zmiana diety
sytuacje stresowe
WyprÛønienia bez krwi malaria, schistosomoza
z gorπczkπ i wymiotami wiele infekcji drÛg oddechowych
i moczowych,
zapalenie ucha úrodkowego u dzieci
niektÛre zakaøenia Salmonella, Shigella
i Campylobacter
Biegunki przewlek≥e

JAK ROZPOZNA∆ CHARAKTER BIEGUNKI?
Biorπc pod uwagÍ przebieg kliniczny biegunki dzieli siÍ
na ostre i przewlek≥e, a ostre biegunki na wodniste i zawierajπce krew i úluz (dysenteria). WiÍkszoúÊ ostrych biegunek
z czasem ustÍpuje samoistnie. W rÛønicowaniu ostrych biegunek pochodzenia zakaünego istotnymi kryteriami jest towarzyszπca gorπczka i wymioty (tabela 1). Ostre biegunki
dzieli siÍ na biegunki krwawe z gorπczkπ i czÍsto z wymiotami oraz bez gorπczki i wymiotÛw oraz na biegunki bez

Czynnik etiologiczny

Giardioza*, pe≥zakowica, schistosomoza,
zaraøenie niektÛrymi nicieniami jelitowymi
(np. Strongyloides*),
leiszmanioza trzewna
zakaøenia HIV,
pozakaüny zespÛ≥ zaburzeÒ wch≥aniania*,
tropikalna sprue*,
niedobÛr dwusacharydazy*,
nowotwÛr jelita grubego
niektÛre choroby uk≥adowe

* z nasilonymi zaburzeniami wch≥aniania
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wyprÛønieÒ krwawych z gorπczkπ i wymiotami oraz bez
gorπczki.
GranicÍ miÍdzy czasem trwania biegunki ostrej i przewlek≥ej ustalono na 10-14 dni. Biegunki o charakterze przewlek≥ym stanowiπ oddzielnπ kategoriÍ i dzielπ siÍ na biegunki przewlek≥e z zaburzeniami wch≥aniania i bez tych
zaburzeÒ.
Inwazje pasoøytnicze mieszczπ siÍ g≥Ûwnie w kategorii
ostrych biegunek bez gorπczki (kryptosporidioza, giardioza, izosporidioza, mikrosporidiozy), niekiedy z krwiπ i ze
úluzem (pe≥zakowica) oraz biegunek przewlek≥ych z zespo≥em upoúledzonego wch≥aniania lub bez (giardioza, kryptosporidioza, strongyloidoza).
Innym kryterium rÛønicujπcym biegunki jest obecnoúÊ
leukocytÛw w wyprÛønieniach, úwiadczπcych o zapalnym
procesie w jelicie grubym (pe≥zakowica, zakaøenia Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli oraz cytotoksycznego Clostridium). Z kolei wystÍpowanie nudnoúci
i wymiotÛw przemawia za lokalizacjπ pasoøyta w gÛrnym
odcinku przewodu pokarmowego np. larw Anisakis (gwa≥towne wymioty) lub tasiemca Taenia saginata (przewaøajπ nudnoúci zwykle na czczo); rzadko towarzyszπ im biegunki.
Podzia≥ na biegunki z zaburzeniami wch≥aniania (absorbcji) lub sekrecyjne stosuje siÍ nierzadko, ale jest on pewnym uproszczeniem z≥oøonych mechanizmÛw prowadzπcych do biegunki, gdyø najczÍúciej nie moøna jednoznacznie rozdzieliÊ tych dwÛch procesÛw.
CZ STOå∆ WYST POWANIA BIEGUNEK
Biegunki naleøπ do czÍsto wystÍpujπcych objawÛw ze
strony uk≥adu pokarmowego tak w Polsce jak i w skali globalnej. Wed≥ug danych WHO ocenia siÍ, øe w úwiecie rocznie wystÍpuje 1.400.000.000 epizodÛw ostrych wodnistych biegunek, 200.000.000 epizodÛw biegunek z krwiπ
i 200.000.000 milionÛw przypadkÛw biegunek przewlek≥ych. Rocznie ginie z powodu biegunek 3.300.000 osÛb,
z tego 80% stanowiπ dzieci do lat 2. Jest to w úwiecie nadal
jedna z najczÍúciej wystÍpujπcych przyczyn zgonÛw u ma≥ych dzieci. WúrÛd zgonÛw z powodu biegunek 48% stanowiπ przypadki ostrych wodnistych biegunek, 15% ñ biegunek z krwiπ i 36% ñ biegunek przewlek≥ych.
Biegunki sπ czÍstym objawem u osÛb podrÛøujπcych,
stykajπcych siÍ z egzotycznymi patogenami jelitowymi w
warunkach sprzyjajπcych zakaøeniu. Biegunki sπ czÍste rÛwnieø w krajach rozwiniÍtych. Przyjmuje siÍ, øe w USA zaburzenia jelitowe wystÍpujπ úrednio z czÍstoúciπ 1,5 do 1,9
na osobÍ na rok. U dzieci w USA czÍstoúÊ ta zwiÍksza siÍ
do 2-3,2 epizodÛw biegunek na rok (5 epizodÛw u dzieci
uczÍszczajπcych do ø≥obka lub przedszkola). Dla porÛwnania u dzieci w krajach rozwijajπcych siÍ wystÍpuje úrednio
15-19 epizodÛw biegunek rocznie.
Niekiedy biegunki przyjmujπ charakter epidemiczny,
zw≥aszcza kiedy szerzπ siÍ drogπ wodnπ. Naleøπ tu epidemie cholery, salmonellozy, czerwonki bakteryjnej, kryptosporidiozy, biegunki w czasie epidemii w≥oúnicy.

W porÛwnaniu z rokiem 1980, w ktÛrym z powodu biegunki zginÍ≥o 15 milionÛw dzieci, odnotowaÊ naleøy pewnπ poprawÍ; w roku 2001 odnotowano ìtylkoî 10,8 miliona
zgonÛw z powodu biegunek. Uwaøa siÍ, øe w latach 19902000 biegunki by≥y odpowiedzialne za 21% zgonÛw najbardziej wraøliwych na biegunki dzieci do 5 lat tj. za oko≥o
2,5 milionÛw zgonÛw rocznie. Zmniejszenie liczby zgonÛw
z powodu biegunek, obserwowane w ostatnich latach, wiπøe siÍ z powszechnie stosowanym leczeniem nawadniajπcym, stopniowπ poprawπ stanu odøywienia m.in. dziÍki dodatkowemu doøywianiu, edukacji kobiet, upowszechnieniu
karmienia piersiπ, zmniejszeniu zapadalnoúci na odrÍ oraz
dziÍki szczepieniom i widocznej w wielu miejscach poprawie stanu sanitarnego i higienicznego. Nie mniej biegunki
u dzieci w tropiku bÍdπ jeszcze przez d≥ugi czas powaønym
problemem klinicznym i epidemiologicznym.
ROZPOZNAWANIE BIEGUNEK
Rozpoznawanie biegunki jako objawu najczÍúciej wynika z wywiadu od pacjenta, obserwacji jakoúci wyprÛønieÒ (obecnoúÊ krwi i úluzu, barwa i zapach wyprÛønienia,
wyprÛønienia wodniste) oraz objawÛw towarzyszπcych (gorπczka, wymioty) i masowego charakteru zachorowania.
W niewielu zakaøeniach i inwazjach biegunka jest g≥Ûwnym i niekiedy jedynym objawem (kryptosporidioza, cholera); czÍsto biegunka jedynie towarzyszy innym schorzeniom np. malarii, w≥oúnicy.
Stπd teø w rozpoznawaniu czynnika etiologicznego biegunek istotne jest zakwalifikowanie ich wg niøej podanych
kryteriÛw:
ï objaw podstawowy (cholera, kryptosporidioza) lub jeden z objawÛw (malaria, schistosomoza, w≥oúnica, zapalenie ucha úrodkowego u dzieci),
ï przebieg ostry (wiÍkszoúÊ zakaøeÒ wirusowych i bakteryjnych) lub przewlek≥y (giardioza, pe≥zakowica),
ï biegunka wodnista (cholera, kryptosporidioza) lub tylko luüniejszy stolec,
ï wyprÛønienie z krwiπ (czerwonka bakteryjna i pe≥zakowa) lub bez,
ï z gorπczkπ (zakaøenia wirusowe i bakteryjne) lub bez
(czerwonka pe≥zakowa),
ï z parciem na stolec (stany zapalne jelita grubego) lub
bez uczucia parcia,
ï z leukocytami w kale (m.in. czerwonka bakteryjna) lub
bez,
ï wynikajπce z wywiadu (podrÛø do tropiku) lub nie,
ï zwiπzane z zachorowaniem grupowym (w≥oúnica, zakaøenia grypowe lub pseudogrypowe) lub nie.
Rozpoznanie laboratoryjne w biegunkach polega na makroskopowym opisie badanego ka≥u (konsystencja, barwa,
zapach, obecnoúÊ krwi lub úluzu, obecnoúÊ widocznych
go≥ym okiem pasoøytÛw takich jak cz≥ony tasiemca, owsiki, glista ludzka), na badaniu bakteriologicznym lub badaniu mikroskopowym ka≥u na obecnoúÊ leukocytÛw, czπstek
(ciπg dalszy na str. 10)
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Tabela 2. Kliniczna charakterystyka odwodnienia

BIEGUNKI

(ciπg dalszy ze str. 9)

StopieÒ odwodnienia

nie strawionych, trofozoitÛw i cyst pierwotniakÛw, jaj robakÛw lub larw nicieni oraz specyficznych koproantygenÛw.
Badanie treúci dwunastniczej jest wskazane przy podejrzeniu o giardiozÍ lub strongyloidozÍ, nie potwierdzonych badaniem ka≥u. U pacjenta z tropiku z gorπczkπ i biegunkπ
naleøy zrobiÊ zawsze rozmaz cienki krwi celem wykluczenia malarii.
LECZENIE BIEGUNEK
Kaøda biegunka, po≥πczona z utratπ wody i elektrolitÛw,
wymaga nawodnienia, przeciwdzia≥ania hipoglikemii oraz
wyrÛwnywania zaburzeÒ elektrolitowych. Najprostszym
sposobem u pacjenta przytomnego i odwodnionego w miernym stopniu jest podawanie doustne zestawu soli uwadniajπcych (ang. rehydration salts). P≥yny nawadniajπce naleøy
piÊ ma≥ymi ≥ykami. Przy braku zestawu soli, np. w tropiku,
podaje siÍ wodÍ lub soki owocowe z dodatkiem cukru (≥yøeczka na szklankÍ wody) i soli kuchennej (szczypta na
szklankÍ wody). Pacjent, ktÛry nie przyjmuje p≥ynÛw doustnie, a ma znacznego stopnia odwodnienie wymaga podawania p≥ynÛw, glukozy i elektrolitÛw drogπ parenteralnπ.
SposÛb oceny stopnia odwodnienia podaje tabela 2. W bie-

Objawy

PostÍpowanie

< 5% <50 ml
wody/kg mc
niewielki

zwykle bez objawÛw zwiÍkszona iloúÊ
p≥ynÛw podawanych
doustnie

5-10%
50-100 ml/kg mc
m i e r n y,
úrednio ciÍøki

niepokÛj
fa≥d skÛrny cofa siÍ
w czasie poniøej
1 sekundy

doustny zestaw soli
nawadniajacych

>10% >100 ml/kg mc letarg
doøylne podawanie
ciÍøki
fa≥d skÛrny cofa siÍ p≥ynÛw i glukozy
i b a r d z o c i Í ø k i w czasie wiÍkszym
niø 2 sekundy, zapadniÍte ga≥ki oczne
i pow≥oki brzuszne

gunkach jest niewskazane ograniczanie spoøywania pokarmÛw sta≥ych, o ile tylko pacjent ma na nie ochotÍ.
Biegunki na tle bakteryjnym i zapalnym wymagajπ stosowania antybiotykÛw. Naleøπ do nich fluorochinolony,
w tym ciprofloksacyna (1x500 mg/dobÍ) lub levofloksacyna
(500 mg/dobÍ przez 1-3 dni). Wiele bakterii jest juø opornych
na trimetoprim-sulfametaksazol (TMP SMX, Biseptol) nie
mniej ma on nadal zastosowanie w leczeniu niektÛrych
(dokoÒczenie na str. 11)

JAK PRZYGOTOWA∆ P£YN NAWADNIAJ•CY ?

1.

Przede wszystkim
zagotowaÊ wodÍ.

2. WsypaÊ do czystego naczynia z gotowanπ wodπ zawartoúÊ
torebki zawierajπcej mieszaninÍ soli wg zaleceÒ.

3. O ile nie masz torebki z mieszaninπ soli to na 1 litr przegotowanej wody dodaj
szczyptÍ soli i ma≥π garúÊ cukru.
ìThe Primary Health Workerî, WHO, Genewa, 1980.
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Międzynarodowe kwartalniki

Bioetyka w krajach rozwijajπcych siÍ
Od Redakcji: Problemy bioetyczne mogπ mieÊ odmienny wyraz w krajach rozwijajπcych siÍ, mimo ogÛlnych zasad obowiπzujπcych
w ca≥ym úwiecie. Artyku≥ Dr hab. Anity Magowskiej przybliøa ten problem czytelnikom Medicus Mundi Polonia. Artyku≥ zosta≥ opracowany
na podstawie: C. C. Clements: Postmodern Malpractice: A Medical Case Study In the Cultural War. Washington 2001; Ellen Hardy:
Long-Acting Contraception in Brazil and the Dominican Republic. [W:] Ellen Moskovitz, Bruce Jennings: Coerced Contraception?
Moral and Policy Challenges of Long-Acting Birth Control. Washington 1996, s. 206-216; artyku≥y z rocznikÛw: ìCulture, Medicine and Psychiatryî, ìBioethicsî, ìEubios Journal of Asian and International Bioethicsî, ìDeveloping World Bioethicsî z 2002 r.

W ciπgu ostatnich lat utworzone zosta≥y dwa nowe miÍdzynarodowe kwartalniki poúwiÍcone problematyce bioetyki w krajach
rozwijajπcych siÍ i pozaeuropejskich. Sπ to ìEubios Journal of Asian
and International Bioethicsî (od 1991) oraz ìDeveloping World Bioethicsî (od 2001). W komitecie redakcyjnym ìEubios Journal...î,
organu Azjatyckiego Towarzystwa Bioetyki i MiÍdzynarodowego
Zwiπzku Nauk Biologicznych, zasiadajπ przedstawiciele medycyny, prawa, filozofii i bioetyki m.in. z uniwersytetÛw w Bangladesz,
Malazji, Filipin, Nepalu, Pakistanu, USA, Australii, Kanady i Japonii, przy czym siedziba redakcji mieúci siÍ w Japonii. W sk≥adzie
komitetu przyciπgajπ uwagÍ nazwiska Helgi Kuhse kierujπcej Centrum Bioetyki Cz≥owieka australijskiego Monash University oraz
Petera Singera, obecnie zwiπzanego z amerykaÒskim Princetown University. Kuhse i Singer sπ nie tylko wybitnymi autorytetami w dziedzinie filozofii, ale takøe znanymi propagatorami etyki utylitarnej,
ca≥kowicie sprzecznej z etykπ normatywnπ i wierzeniami religijnymi. Komentarza wymaga teø Azjatyckie Towarzystwo Bioetyki (pierwotnie Wschodnioazjatyckie Towarzystwo Bioetyki), powo≥ane
w celu promowania bioetyki na tym najwiÍkszym kontynencie. Towarzystwo znajduje silne wsparcie w Japonii, mimo rÛønic kulturowych, najbliøszej rozwiniÍtym gospodarczo krajom Zachodu.
Przyk≥adem zakresu tematyki poruszanej na ≥amach ìEubios
Journal...î mogπ byÊ artyku≥y z wydaÒ z 2002 r.: Tade M. Sprangera
o klonowaniu cz≥owieka w Singapurze, Yu Kam Por o eutanazji pa-

sywnej, Franka J. Leavitta o bioetycznych aspektach wegetarianizmu, Sudhy Sivaram o leczeniu AIDS i prawach cz≥owieka w Indiach,
Barbary Prainsack o wp≥ywie kultury Wschodu na respirytualizacjÍ
medycyny Zachodu, Soraja Hongladaroma o globalizacji, bioetyce
i obyczajowoúci krajÛw rozwijajπcych siÍ. W treúci artyku≥Ûw przede
wszystkim uderza silne sprzÍøenie zwrotne miÍdzy potrzebami zdrowotnymi i systemami opieki zdrowotnej Zachodu i Wschodu. Pojawia siÍ w nich teø dπøenie do spopularyzowania zachodnich standardÛw medycznych (np. definicji úmierci mÛzgu stanowiπcej podstawÍ rozwoju transplantologii) w Azji i analizowane sπ bariery religijne (np. wp≥yw wierzeÒ w KarmÍ i reinkarnacjÍ), decydujπce o braku spo≥ecznego poparcia dla transplantologii i eksperymentÛw genetycznych. Moøna powiedzieÊ, øe czasopismo promuje utylitaryzm
tam, gdzie dotπd pos≥ugiwano siÍ etykπ normatywnπ.
Z kolei redakcja ìDeveloping World Bioethicsî ma siedzibÍ na
Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu w RPA, ale redaktorem naczelnym jest Ruth Chadwick, wybitna znawczyni problemÛw
wspÛ≥czesnej bioetyki, z jednego z uniwersytetÛw angielskich. Przyk≥adami artyku≥Ûw z 2002 r. mogπ byÊ: raport o dostÍpie do lekÛw w
Kenii, RPA, Botswanie, USA, Kanadzie, Brazylii i Nigerii; Eduardo
Rivery Lopeza o etyce i genetyce w krajach latyno-amerykaÒskich;
Lesleya D. Henleya o ostatnich dniach øycia hospitalizowanych dzieci
chorych na AIDS; J. Younga o poglπdach na samobÛjstwo w Japonii;

biegunek. Biegunki na tle pasoøytniczym najczÍúciej wymagajπ stosowania specyficznych lekÛw przeciwpasoøytniczych (np. metronidazol, tinidazol). Lekiem objawowym
jest Loperamid, spowalniajπcy czynnoúÊ motorycznπ jelita;
nie stosuje siÍ go u dzieci i w przypadku biegunek z gorπczkπ lub obecnoúciπ krwi w kale. Dawka poczπtkowa loperamidu wynosi 4 mg, a nastÍpnie 2 mg po kaødym wyprÛønieniu, ≥πcznie nie wiÍcej niø 16 mg/dobÍ. W leczeniu biegunek zastosowanie majπ rÛwnieø úrodki przywracajπce naturalnπ florÍ bakteryjna jelita (np. Carbolevure, Lacidofil,
Lakcid). Uwaøa siÍ, øe stosowanie wÍgla aktywowanego
(Carbo medicinalis) nie ma wiÍkszego znaczenia w biegunkach w porÛwnaniu do innych úrodkÛw absorbujπcych np.
pektyn, kaolinu i salicylanu bizmutu. Ten ostatni znajduje
coraz szersze zastosowanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwsekrecyjne. Salicylan bismutu stosuje siÍ
w dawkach 2 tabletki (po 262 mg) 4 razy dziennie przez 2

dni. Leku nie powinno stosowaÊ siÍ rÛwnoczeúnie z aspirynπ z uwagi na moøliwoúÊ przedawkowania salicylanÛw. Stosowanie salicylanu bismutu moøe zmniejszaÊ wch≥anianie
innych lekÛw podawanych doustnie np. doksacykliny w chemioterapii malarii. Objawem nie poøπdanym w stosowaniu
salicylanu bizmutu jest czarne zabarwienie jÍzyka i ka≥u.
W≥aúciwe leczenie chorych na AIDS i inne choroby z towarzyszπcymi biegunkami, zmniejsza wystÍpowanie biegunek wywo≥ywanych przez pasoøyty oportunistyczne.
Na ogÛ≥ nie zaleca siÍ lekÛw zapobiegajπcych biegunkom
natomiast zwraca siÍ uwagÍ na przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej i odøywiania.
Do lekÛw stosowanych niekiedy w profilaktyce biegunek naleøπ: salicylan bizmutu, fluorochinolony oraz TMP
SMX.

(ciπg dalszy na str. 12)

Prof. Zbigniew Paw≥owski
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acetophenide zosta≥ usuniÍty z europejskiego rynku farmaceutycznego z uwagi na dzia≥ania niepoøπdane. Na zlecenie amerykaÒskiego
Food and Drug Administration úrodek ten zosta≥ przebadany w USA
na zwierzÍtach, ale producent nie ujawni≥ wynikÛw testÛw. Od 1980 r.
preparat ten jest masowo ordynowany w Ameryce Po≥udniowej, gdzie
takøe na duøπ skalÍ i bez informowania o nastÍpstwach podawany
jest kobietom poniøej 25 roku øycia kontrowersyjny Norplant, po 5
latach stosowania powodujπcy nieodwracalnπ bezp≥odnoúÊ.
Bogata literatura bioetyczna dotyczπca krajÛw rozwijajπcych siÍ
wskazuje ponadto na t≥o polityczne pandemii HIV/AIDS. W ocenie
C. C. Clements, jej zwalczanie zbyt pÛüno zyska≥o wsparcie krajÛw
rozwiniÍtych z uwagi na silnπ pozycjÍ politycznπ grup homoseksualnych w USA, najpierw oskarøajπcych inicjatorÛw dzia≥aÒ prewencyjnych o dyskryminacjÍ, potem korzystajπcych z pandemii jako
z okazji do umocnienia pozycji spo≥ecznej mniejszoúci seksualnych,
wreszcie wymuszajπcych na rzπdzie by zamiast rejestrÛw osÛb zaraøonych i ich partnerÛw zaangaøowa≥ siÍ w edukacjÍ uúwiadamiajπcπ
przyczyny choroby. Takøe w Afryce kraje rozwiniÍte k≥adπ nacisk
na prewencyjnπ edukacjÍ, ktÛra niekiedy ma zastÍpowaÊ masowe
badania przesiewowe za pomocπ ñ zbyt kosztownych jak na ten kontynent ñ testÛw wykrywajπcych zaraøenie HIV/AIDS. W krajach tropikalnych jednak prewencyjna edukacja natrafia na trudnoúci m.in.
dlatego, øe wielu mieszkaÒcÛw Afryki nie wierzy w skutecznoúÊ
walki z HIV/AIDS, majπc juø negatywne doúwiadczenia w zwalczaniu gruülicy i malarii, a ponadto wierzπc, øe czynnikiem infekcji
mogπ byÊ rÛwnieø owady.
W dziedzinie opieki zdrowotnej kraje rozwijajπce siÍ potrzebujπ
wsparcia finansowego krajÛw zamoøniejszych. Trudno jednak nie
dostrzec, øe globalizacja osiπgniÍÊ medycyny zachodniej nie jest
moøliwa bez uzyskania akceptacji spo≥ecznej takøe w krajach rozwijajπcych siÍ. Jest to widoczne zw≥aszcza w przyjÍtej 1 marca 2002 r.
przez japoÒski Instytut Bioetyki Eubios ñ Deklaracji MiÍdzynarodowej Bioetyki, ktÛra nawiπzuje do Deklaracji Praw Cz≥owieka
NarodÛw Zjednoczonych. MiÍdzy innymi warunkuje ona klonowanie tkanek lub narzπdÛw ludzkich w celach terapeutycznych wyborem i zgodπ pacjentÛw, a ponadto uwzglÍdnia moøliwoúÊ klonowania ludzi, ale dopiero po uzyskaniu akceptacji úwiatowej opinii publicznej.

Bioetyka w krajach rozwijajπcych siÍ
(ciπg dalszy ze str. 11)

D. Diniza o korzystaniu z technik wspomaganego zap≥odnienia
w Brazylii; L. van Bogaerta o aspektach przyzwolenia na aborcjÍ
w krajach rozwijajπcych siÍ. Jak widaÊ, na ≥amach tego czasopisma
narodziny, øycie, zdrowie i úmierÊ sπ traktowane jako nie tylko fakty
biologiczne, ale i kulturowe.
Nie tylko te czasopisma, ale takøe liczne artyku≥y poúwiÍcone
problemom etyki biomedycznej ukazujπce siÍ na ≥amach np.
interdyscyplinarnego periodyku ìCulture, Medicine and Psychiatryî
(np. w 2002 r.: ìHIV, Disease Plague, DemoralizationÖ Experience
of Medical Profession in Nairobi, Keniaî) lub kszta≥towanego przez
Petera Singera i innych rzecznikÛw utylitaryzmu kwartalnika ìBioethicsî (np. w 2001 r. ìPoverty and Health Ethics in Developing
Countriesî), pozwalajπ mÛwiÊ o eksplozji zainteresowaÒ potrzebami zdrowotnymi krajÛw o rozwijajπcych siÍ, a takøe ich t≥em ekonomicznym, etnicznym, kulturowym, religijnym i politycznym. Znalaz≥o to wyraz w dzia≥aniu organizacji miÍdzynarodowych dziÍki
powszechnej kampanii medialnej zosta≥o rozpropagowane bezprecedensowe dzia≥anie WHO i innych organizacji zwiÍkszajπce dostÍp do lekÛw w krajach rozwijajπcych siÍ, np.: zapoczπtkowany
w 1985 r. program monitorowania narodowych strategii racjonalizacji zuøycia lekÛw. Program liberalizacji ochrony praw w≥asnoúci
intelektualnej przez, skupiajπcπ 140 paÒstw OrganizacjÍ Handlu
åwiatowego (World Trade Organisation), pozwoli≥ na zastπpienie
drogich lekÛw opatentowanych tanimi generykami. Wreszcie úwiatowa kampania eliminowania niedoboru witaminy A w poøywieniu
dzieci w Afryce i w Azji Wschodniej, UNICEFíu wprowadzi≥a podawanie jednorazowej duøej dawki raz lub dwa razy w roku.
Przedmiotem studiÛw podejmowanych przez bioetykÛw sπ jednak nie tylko problemy odpowiedzialnoúci krajÛw zamoønych za
dostÍp do podstawowych lekÛw w krajach o niskim dochodzie narodowym i wolnym tempie wzrostu gospodarczego. Kilka lat temu, na
fali zainteresowaÒ zdrowiem obywateli krajÛw rozwijajπcych siÍ,
ujawniono sprzeczny z etykπ sposÛb kontroli urodzeÒ w Brazylii
i Dominikanie. W 1960 r., podawany raz na miesiπc w postaci
iniekcji, úrodek antykoncepcyjny o nazwie dihydrooxyprogesterone

Anita Magowska

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Szkolenie:
Kursy

Lipiec 7-13, 2003
Kurs pt. ìOpieka Zdrowotna w Tropikuî,
organizowany przez FundacjÍ Redemptoris Missio i KlinikÍ ChorÛb Tropikalnych i Pasoøytniczych AM w Poznaniu
odbÍdzie siÍ w dniach 7-13 lipca w Poznaniu na terenie PaÒstwowego Szpitala
Klinicznego Nr 2 przy ulicy Przybyszewskiego 49. Kurs przeznaczony jest dla
osÛb pracujπcych lub zamierzajπcych
pracowaÊ w oúrodkach tropikalnych. Ter-

min zg≥aszania uczestnictwa w kursie
wprawdzie juø minπ≥, ale nie wykluczone, øe bÍdzie jeszcze kilka wolnych
miejsc. Wszelkich informacji udziela
Biuro Fundacji przy ul. Dπbrowskiego
79, pokÛj 503; tel. 847 74 58 w. 195.
✵

✵

✵

SierpieÒ 19-23, 2003
Termin kursu pt. ìProblemy medyczne na
misjachî uleg≥ przesuniÍciu o kilka dni.
Kurs rozpoczyna siÍ we wtorek dnia
19 sierpnia i koÒczy siÍ w sobotÍ dnia 23
sierpnia.

Kurs, organizowany jest przez FundacjÍ
Redemptoris Missio w Poznaniu oraz
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, ma charakter podstawowy i przeznaczony jest dla osÛb zamierzajπcych wyjechaÊ do oúrodkÛw w tropiku. Kurs odbÍdzie siÍ w Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie. Centrum przyjmuje zg≥oszenia oraz udziela bliøszych informacji
odnoúnie zakwaterowania.
Adres: Centrum Formacji Misyjnej, ul.
Byszewska 1, skrytka pocztowa 112,
03-697 Warszawa, tel. (022) 679 67 28
lub 679 68 95.
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Kobiety a zdrowie spo≥ecznoúci
Od Redakcji: Nie ma wπtpliwoúci, øe kobietom naleøy siÍ w≥aúciwe miejsce w spo≥ecznoúci i øe odgrywajπ one
istotnπ rolÍ w ochronie zdrowia rodziny. W krajach rozwijajπcych sprawa nie jest tak oczywista. Wyniki badaÒ
roli kobiet opracowa≥a Ewa KoümiÒska, cz≥onek Zarzπdu Fundacji na podstawie ìTowards the Healthy Women
Counselling Guide. Ideas from the Gender & Health Research Groupî UNDP, World Bank, WHO, Genewa
1995. Jest to jedno z pierwszych, ale nadal aktualnych, opracowaÒ dotyczπcych zdrowia i kobiet.

Tematyka zdrowia kobiety nieczÍsto jest brana pod uwagÍ
w miÍdzynarodowych programach zdrowia. Skutecznie wypierajπ jπ problemy zwiπzane z planowaniem rodziny czy wychowaniem zdrowych dzieci.
W afrykaÒskich spo≥ecznoúciach to w≥aúnie kobiety sπ odpowiedzialne za stan zdrowia swoich bliskich. To one jako pierwsze szukajπ pomocy u uzdrowicieli, ufajπc w skutecznoúÊ medycyny naturalnej, bπdü teø udajπ siÍ do miejscowych oúrodkÛw zdrowia. Kobiety korzystajπ z wizyt w oúrodkach zdrowia,
szukajπc w nich raczej pomocy dla swoich dzieci niø dla samych siebie. Tradycyjna rola kobiety, jako øony i matki, wymaga od niej opieki nad innymi cz≥onkami rodziny. NajczÍúciej
jest ona pierwszπ osobπ odpowiedzialnπ za podjÍcie decyzji
o sposobie leczenia, opiece w domu lub w szpitalu chorego
cz≥onka rodziny. Mimo to wspÛ≥czesna medycyna przywiπzuje
wciπø zbyt ma≥π wagÍ do rozpowszechniania wiedzy medycznej wúrÛd kobiet.
Aby zmieniÊ tπ sytuacjÍ WHO stworzy≥o programy promujπce zdrowie kobiet w krajach afrykaÒskich. Sπ one skierowane
przede wszystkim do kobiet ze úrodowisk wiejskich oraz ubogich dzielnic miejskich.
SkutecznoúÊ przekazywania zawartej w nich informacji o pomocy medycznej opiera siÍ na spe≥nieniu trzech warunkÛw:

ï

ï

ï

w≥aúciwe miejsce ñ kobiety powinny czÍúciej korzystaÊ z istniejπcych juø oúrodkÛw medycznych, w ktÛrych moøliwe
jest udzielanie fachowej pomocy oraz informacji.
w≥aúciwy sposÛb informowania powinien byÊ zgodny
z lokalnπ kulturπ i przyzwyczajeniami miejscowej ludnoúci.
Drastycznym przyk≥adem ich lekcewaøenia jest nieodpowiedni program zapobiegania schistosomozie przeprowadzany w Egipcie. Akcja telewizyjna promujπca uøywanie obuwia przy korzystaniu z akwenÛw wodnych zosta≥a tam wyúmiana z tej prostej przyczyny, øe miejscowe kobiety nie
noszπ w ogÛle obuwia!
w≥aúciwy czas ñ dotyczy dopasowania terminu szkoleÒ lub
wizyt w klinikach do obowiπzkÛw domowych lub czasu pracy zarobkowej kobiet. Duøe znaczenie ma rÛwnieø czas oczekiwania na poradÍ medycznπ; zbyt d≥ugi wprawdzie zniechÍca kobiety do czekania w kolejce, ale moøe byÊ wykorzystywany dla udzielania informacji.
ZAANGAØOWANIE KOBIET

Tradycyjnie sprawy zwiπzane ze stanem zdrowia danej spo≥ecznoúci podlegajπ starszyünie lub urzÍdnikom paÒstwowym.
Potrzebna jest zmiana sposobu myúlenia kobiet (i nie tylko kobiet) tak, aby poczu≥y siÍ one wspÛ≥odpowiedzialne za stan zdrowia innych ludzi naleøπcych do ich wspÛlnoty.
POZNANIE MIEJSCOWYCH POTRZEB
W tworzeniu kaødego programu zdrowia niezbÍdne jest poznanie miejscowych potrzeb, przyzwyczajeÒ czy wszelkich okolicznoúci, ktÛre mogπ mieÊ wp≥yw na skutecznoúÊ wprowadzanych zmian. Badania wskazujπ, øe tak czÍsto opisywana ìobojÍtnoúÊî lub ìignorancjaî miejscowej ludnoúci, wynika przede
wszystkim z niedopasowania programu do realiÛw øycia w danej spo≥ecznoúci.
TRADYCYJNA ROLA KOBIETY
Duøπ wagÍ naleøy przywiπzaÊ do propagowania wizerunku
kobiety jako opiekunki pozosta≥ych cz≥onkÛw rodziny i istotnego cz≥onka plemienia czy innej spo≥ecznoúci, np.religijnej. åwiadomoúÊ tych naturalnych funkcji kobiety jest bardzo przydatna
przy wprowadzania nowych programÛw ochrony zdrowia.
O czym naleøy pamiÍtaÊ przy wprowadzeniu zaleceÒ zdrowotnych:

Victoria Francis

(ciπg dalszy na str. 14)
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Kobiety a zdrowie spo≥ecznoúci
(ciπg dalszy ze str. 13)

ï

ï
ï

ï
ï

dyskryminacja kobiet jest nadal znaczna, zw≥aszcza w afrykaÒskich warunkach. Wp≥ywa to negatywnie na stopieÒ wykszta≥cenia kobiet i przyczynia siÍ do analfabetyzmu, a w
rezultacie na brak dostÍpu rÛwnieø do informacji medycznych,
z drugiej strony niektÛre kobiety majπ wysokπ pozycjÍ spo≥ecznπ i na ogÛ≥ kobiety wzajemnie popierajπ siÍ,
zaleønoúÊ finansowa kobiet od mÍøczyzn utrudnia wprowadzenie wszelkich wymagajπcych wydatkÛw zmian w kulturowych przyzwyczajeniach dotyczπcych higieny i innych
dziedzin medycyny,
religia ma znaczny wp≥yw na status kobiety w spo≥ecznoúci
lokalnej i moøe pomÛc w edukacji prozdrowotnej,
wciπø panuje przekonanie, øe kobieta powinna przedk≥adaÊ
dobro swojej rodziny ponad w≥asne potrzeby, np. leczenie.
DLACZEGO KOBIETY NIE DBAJ•
O W£ASNE ZDROWIE?

Za najwaøniejsze przyczyny tego ogÛlnie znanego faktu uwaøa siÍ:
ï brak dostÍpnoúci do w≥aúciwego leczenia lub jego zbyt wysoki koszt. CzÍsto miejscowi uzdrowiciele stanowiπ konkurencjÍ dla oúrodkÛw zdrowia proponujπc taÒsze i ìlepszeî
leczenie;
ï brak moøliwoúci korzystania z pomocy kobiet-lekarzy. Ma
to olbrzymie znaczenie zw≥aszcza wúrÛd spo≥eczeÒstw islamskich, gdzie badanie kobiety przez lekarza p≥ci mÍskiej uchodzi za obrazÍ, a nawet za haÒbÍ;
ï niedostosowanie zaleceÒ do realiÛw øycia, np.: propagowanie zdrowego øywienia w rejonach objÍtych g≥odem lub
mycia rπk, gdy wodÍ trzeba przynosiÊ z rzeki oddalonej o kilka kilometrÛw;
ï utrudniony dostÍp do najbliøszego oúrodka zdrowia, oddalonego niekiedy i o 50 km od wioski, moøe skutecznie uniemoøliwiÊ jakπkolwiek opiekÍ zdrowotnπ;
ï czekanie z szukaniem pomocy medycznej aø do znacznego
pogorszenia siÍ stanu chorej;
ï obawa przed przyznaniem siÍ do choroby, ktÛra w danej spo≥ecznoúci moøe byÊ postrzegana jako rodzaj kary i piÍtna.
Dotyczy to zw≥aszcza chorÛb przenoszonych drogπ p≥ciowπ, chorÛb z wyraünie manifestujπcymi siÍ objawami, np.
trπdu i padaczki lub widocznych úladÛw úwiadczπcych
o przemocy w rodzinie;
ï tradycyjne praktyki, np. obrzezanie, mogπ rÛwnieø stanowiÊ powÛd do unikania wizyt lekarskich;
ï przekonanie, øe kobiety powinny byÊ ìsilne ponad wszystkoî
DEFINICJA ìKOBIETY ZDROWEJî
W patriarchalnych spo≥ecznoúciach pojÍcie ìkobiety zdrowejî
jest dok≥adnie okreúlone: powinna ona ciÍøko pracowaÊ, dobrze
wyglπdaÊ i zadowalaÊ mÍøczyznÍ. W niektÛrych przypadkach

Victoria Francis

kobiety przewlekle chore np. z powodu niedokrwistoúci sierpowatej, sπ pozostawiane lub odsy≥ane do rodziny. W spo≥ecznoúciach poligamicznych kobieta chora traci swojπ pozycjÍ na rzecz
kobiet zdrowych. W konsekwencji tego kobiety starajπ siÍ ukrywaÊ swoje dolegliwoúci i nie podejmujπ leczenia. Kobiety fizycznie upoúledzone np. w wyniku s≥oniowacizny nÛg, nie wychodzπ za mπø i sπ czÍsto izolowane od spo≥ecznoúci.
GDZIE KOBIETY MOG• SZUKA∆ INFORMACJI
O ZDROWIU?
W Kenii informacje na ten temat pochodzπ z wielu ürÛde≥:
rozmÛw w oúrodku zdrowia, plakatÛw, spotkaÒ w koúciele, audycji radiowych itd. Specjalne znaczenie majπ spotkania kobiet
w grupach dyskusyjnych, podczas ktÛrych mogπ one swobodnie wyraøaÊ swoje opinie i szukaÊ odpowiedzi na pytania, ktÛre
w innych warunkach wywo≥ujπ zak≥opotanie lub sπ tematem
tabu. Kobiety wolπ interaktywne metody zdobywania wiedzy
wymagajπce ich aktywnego udzia≥u. Kolejnym popularnym sposobem przekazywania informacji jest úpiewanie piosenek opisujπcych dane zagadnienie.
W Nigerii g≥Ûwnym ürÛd≥em wiedzy dla islamskich kobiet
okaza≥o siÍ byÊ radio, ktÛre umoøliwia im edukacjÍ, skπdinπd
nie osiπgalnπ wobec nakazu pozostawania w domu.
W Sierra Leone wiedza medyczna pochodzi g≥Ûwnie z ust
miejscowych uzdrowicieli lub pracownikÛw s≥uøby zdrowia.
Zalecenia WHO w sprawie wprowadzania programÛw zdrowotnych w krajach afrykaÒskich oparte zosta≥y na licznych badaniach w Nigerii, Sierra Leone oraz w Kenii. Zawierajπ one
szczegÛ≥owe opisy przyczyn niepowodzeÒ we wprowadzaniu
programÛw w øycie, co pozwala uniknπÊ pope≥niania podobnych b≥ÍdÛw podczas kolejnych przedsiÍwziÍÊ. Cieszy fakt, øe
rÛwnieø w krajach afrykaÒskich zaczÍto zwracaÊ uwagÍ na potrzebÍ tworzenia szerszych programÛw adresowanych do kobiet, wykraczajπcych poza, omawiane w przesz≥oúci, zagadnienia porodu i opieki nad dzieÊmi.
Ewa KoümiÒska
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Pos≥uga lecznicza
Koúcio≥a
(ciπg dalszy ze str. 16)

Niewπtpliwie niektÛre elementy rozwoju zasobÛw ludzkich wymagajπ oceny naukowej, wzajemnej wymiany zarÛwno pozytywnych jak i negatywnych wynikÛw pracy przy
udziale miejscowych pracownikÛw ochrony zdrowia, dla
ktÛrych taka ocena bÍdzie elementem szkolenia (A brain
storm, Antwerpia, 30 kwietnia 2002).
W lutym 2003 roku Cordaid (holenderski cz≥onek MMI
o bogatym 75-letnim doúwiadczeniu) zmieni≥ dotychczasowπ politykÍ pomocy przyjmujπc nowe zasady, ktÛre jednakøe mogπ zmieniaÊ siÍ lub ulegaÊ adaptacji w zaleønoúci
od potrzeby. Zasadπ nowego podejúcia jest stwierdzenie,
øe instytucje koúcielne powinny dzia≥aÊ w zakresie ochrony zdrowia na poziomie ìdystryktuî, wspÛ≥pracujπc na tym
szczeblu z organizacjami rzπdowymi i niektÛrymi organizacjami pozarzπdowymi, ale nie rezygnujπc z zachowania
swojej toøsamoúci. Ta wspÛ≥praca powinna byÊ ujÍta w
kontrakcie w sposÛb jasny uwzglÍdniajπcym prawa i obowiπzki stron. Cordaid popiera udzia≥ sektora koúcielnego w
District Health Management Team. Cordaid zaleca przy tym
konsultacje w skali krajowej w sprawach takich jak zawieranie kontraktÛw, monitorowanie pracy, okresowa ocena
dzia≥alnoúci; celowe by≥yby regionalne lub krajowe spotkania biskupÛw dla wzajemnej wymiany informacji. Cordaid
bardziej popiera zaangaøowanie instytucji koúcielnych w
dzia≥alnoúÊ peryferyjna ochrony zdrowia (Primary Health
Care) niø zaangaøowanie w wybiÛrczo prowadzone akcje
(SWAp). Cordaid docenia znaczenie pomocy technicznej,
ale nie na drodze organizowania nadmiaru spotkaÒ i konsultacji; w tym wzglÍdzie oczekuje na sugestie ze strony
zainteresowanych.
Nie mniej Cordaid uwaøa za celowe organizowanie kursÛw szkoleniowych i wszelkich form wymiany doúwiadczeÒ. Cordaid jest za tym, aby zmniejszyÊ zatrudnienie personelu medycznego z innych krajÛw, o ile odpowiednio przeszkolony personel lokalny jest dostÍpny. Strategia Cordaid
idzie w 2 kierunkach: 1) integracji dzia≥ania organizacji
majπcych za cel podniesienie poziomu us≥ug úwiadczonych
przez pracownikÛw s≥uøby zdrowia i osÛb zajmujπcych siÍ
zarzπdzaniem, 2) popieranie instytucji zajmujπcych siÍ szkoleniem i edukacjπ pracownikÛw s≥uøby zdrowia i zarzπdzania.
Cordaid uwaøa, øe KoúciÛ≥ ma ogromne zas≥ugi i doúwiadczenie w úwiadczeniu us≥ug zdrowotnych, ale wype≥nienie ich ñ o ile sπ one nadal potrzebne ñ nie powinno
ucierpieÊ w wyniku staraÒ o sformalizowanie wspÛ≥pracy
instytucji pozarzπdowych i rzπdowych. Z drugiej strony
Cordaid bÍdzie popiera≥ inicjatywy prowadzπce do pe≥niejszej wspÛ≥pracy z miejscowymi spo≥ecznoúciami w zakresie
ochrony zdrowia na drodze zdecentralizowanego dzia≥ania
w terenie (luty 2003, Guus Eskens, wice-dyrektor Cordaid).

Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB) koordynuje
pracÍ 3600 pracownikÛw w 27 szpitalach okrÍgowych i 207
mniejszych szpitalach misyjnych; razem dysponujπ one
7.628 ≥Ûøkami (54% ogÛ≥u ≥Ûøek szpitalnych w Ugandzie).
Poza tym UCMB prowadzi 11 z pozarzπdowych szkÛ≥ dla
pielÍgniarek. Us≥ugi te sπ p≥acone czÍúciowo przez stronÍ
rzπdowπ (19% wydatkÛw), osoby korzystajπce z us≥ug szpitali (42%) i z innych ürÛde≥ (39%). W roku 2002 UCMB
zorganizowa≥o 8 konferencji szkoleniowych. Kontakty z 27
szpitalami i z 17 diecezjalnymi biurami medycznymi sπ
moøliwe poprzez Internet.
UCMB dzia≥a w kierunku tworzenia úwiata, w ktÛrym:
ï Indywidualne osoby, rodziny i spo≥ecznoúci bÍdπ stara≥y siÍ uprawiaÊ zdrowy styl øycia w jego najpe≥niejszej
formie.
ï Rodziny i lokalne spo≥ecznoúci bÍdπ w stanie udzielaÊ
pomocy tym, ktÛrzy cierpiπ.
ï Ci, ktÛrzy cierpiπ znajdπ leczenie i wszelkπ pomoc w
duchu chrzeúcijaÒskiej solidarnoúci.

ï

ï
ï

ï

ï

Cel ten bÍdzie realizowany w nastÍpujπcy sposÛb:
Oúrodki zdrowia bÍdπ oferowa≥y pomoc leczniczπ i prewencyjnπ w sposÛb dostÍpny dla wszystkich na danym
terenie.
Us≥ugi te bÍdπ dostarczane w formie stosownej do lokalnych warunkÛw socjalnych i ekonomicznych.
Pracownicy ochrony zdrowia bÍdπ wspÛ≥pracowaÊ z lokalnymi spo≥ecznoúciami i z odpowiednimi instytucjami w zakresie poprawy stanu zdrowotnego populacji
poprzez wciπgniÍcie tych spo≥ecznoúci do realizacji zadaÒ zgodnych z lokalnymi potrzebami i priorytetami.
Us≥ugi te bÍdπ zintegrowane z programami innych instytucji zdrowotnych lub bÍdπ stanowiÊ ich uzupe≥nienie w kontekúcie regionalnego (district) systemu opieki
zdrowotnej.
Us≥ugi te sπ prowadzone w porozumieniu z innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za ogÛlny rozwÛj regionu. (UCMB Bulletin, vol. 6, nr 2. 2003)

Na tle w/w przedstawionych dokumentÛw uwaøa siÍ za
wysoce uzasadnione zwo≥anie roboczej konferencji biskupÛw afrykaÒskich krajÛw anglojÍzycznych w Kampali z poczπtkiem roku 2004.
Organizatorami konferencji w Kampali sπ:
ó ze strony MMI: Dr Miguel A.Argal ñ prezydent MMI,
Guus Eskens ñ wice-dyrektor Cordaid, Holandia, Tom
Puls ñ Zarzπd MMI, Holandia, Dr Edgar Widmer ñ
Zarzπd MMI, Szwajcaria;
ó ze strony Papieskiego Biura ds. Ochrony Zdrowia: Arcybiskup Javier Lozano ñ prezydent, Mgr Jean-Marie
Mpendawatu ñ przedstawiciel Biura przy WHO, Mgr
Jose Redrado ñ sekretarz;
ó ze strony Ugandyjskiego Katolickiego Biura Medycznego: Arcybiskup Mbarara ñ Paul Bahyenga, Mgr Pierre
Christophe, nuncjusz apostolski w Ugandzie, Dr Daniele
Giusti, sekretarz, Dr Marieke Verhallen, doradca.
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Pos≥uga lecznicza Koúcio≥a
Od Redakcji. Terroryzm, globalizacja, kryzys ekonomiczny stawiajπ nowe wymagania rÛwnieø pos≥udze lekarskiej Koúcio≥a w krajach rozwijajπcych siÍ. Na dorocznym posiedzeniu Zarzπdu Medicus Mundi International
(MMI) Dr Edgar Widmer przedstawi≥ zestaw dokumentÛw przygotowanych na majπcπ odbyÊ siÍ z poczπtkiem
2004 roku w Kampali konferencjÍ biskupÛw z anglojÍzycznych krajÛw afrykaÒskich. Zestaw obrazuje aktualnπ
politykÍ MMI w sprawach ochrony zdrowia. Obszerne streszczenie tych dokumentÛw, dokonane i t≥umaczone
przez Zbigniewa Paw≥owskiego, jest przedstawione poniøej.

Atak terrorystyczny dnia 11 wrzeúnia 2000 roku zwrÛci≥
uwagÍ na to, øe drogπ do pokoju na úwiecie jest zwalczanie
nÍdzy. To stwierdzenie zosta≥o przyjÍte przez Bank åwiatowy, agendy NarodÛw Zjednoczonych, WspÛlnotÍ Europejskπ i uczestnikÛw szczytu G8 oraz szeroko poparte przez
wiÍkszoúÊ organizacji pozarzπdowych. W krajach afrykaÒskich udzia≥ organizacji pozarzπdowych, zw≥aszcza szpitali
misyjnych, jest nadal znaczny. Udzia≥ ten wymaga wspÛ≥pracy, opartej na obustronnym poszanowaniu, zrozumieniu
i uzupe≥nianiu siÍ oraz na dialogu. Aøeby wspÛ≥pracÍ taka
u≥atwiÊ MMI zainicjowa≥ i doprowadzi≥ do przyjÍcia przez
Zgromadzenie OgÛlne WHO rezolucji u≥atwiajπcej zawieranie miÍdzy organizacjami pozarzπdowymi (w tym misjami) i instytucjami rzπdowymi kontraktÛw na us≥ugi w zakresie ochrony zdrowia (patrz wyøej z dzia≥alnoúci MMI).
Obecnie MMI przygotowuje seriÍ dokumentÛw omawiajπcych rolÍ zasobÛw ludzkich, w realizacji wspÛlnej efektywnej ochrony zdrowia.
Na miÍdzynarodowym posiedzeniu nt. Zdrowie dla
Wszystkich, organizowanym przez Instytut Medycyny
Tropikalnej w Antwerpii, w listopadzie 2001 roku, omawiano wielokierunkowy program podniesienia poziomu
us≥ug przez pracownikÛw zdrowia publicznego. W sk≥ad
tego programu wchodzi≥yby: stworzenie odpowiednich
warunkÛw pracy i ustalenie stosownego wynagrodzenia,
umoøliwienie dostÍpu do podstawowej pomocy fachowej
medycznej, w tym lekÛw, zabezpieczenie sta≥ej pomocy
specjalistycznej i menadøerskiej z zewnπtrz, dodatkowe
uznanie i nagrody za dobre wyniki pracy. Kontrakty miÍdzy pracodawcπ, a pracownikami powinny uwzglÍdniaÊ
takie elementy w/w programu jak w≥aúciwy wybÛr zleconych obowiπzkÛw, przestrzeganie godzin pracy, rezygnacja z przyjmowania od pacjentÛw wynagrodzenia za us≥ugi lub leki i materia≥y, przeznaczane na dzia≥alnoúÊ ogÛlnπ oraz zaniechanie kierowania pacjentÛw do praktyki prywatnej. Niedostateczne wynagrodzenia lekarzy i pielÍgniarek prowadzi do frustracji, nieobecnoúci w pracy, korupcji, niew≥aúciwego wykorzystywania dostÍpnych lekÛw
i funduszy oraz szukania lepszej pracy za granicπ. Powstaje
pytanie, czy czÍúÊ pomocy z zewnπtrz nie powinna byÊ
przeznaczana na dodatkowe wynagrodzenie lokalnego
personelu medycznego (MMI Newsletter Nr 68, 2002).

Na posiedzeniach w lutym 2002 i we wrzeúniu 2002
MMI postanowi≥ skoncentrowaÊ swoje dzia≥ania na rozwoju zasobÛw ludzkich (Human Resources Development ñ
HRD) na terenie Afryki na po≥udnie od Sahary w pozarzπdowych jednostkach peryferyjnych, zw≥aszcza w zakresie
ich wspÛ≥pracy z instytucjami rzπdowymi. Oúrodki koordynujπce powinny posiadaÊ nie budzπcy wπtpliwoúci mandat i byÊ kompetentne. Osoby pracujπce w nich powinny
przejúÊ szkolenie w prowadzeniu dialogu w sprawach dotyczπcych wspÛ≥pracy, polityki zdrowotnej i wymiany informacji z uwzglÍdnieniem ekonomii ochrony zdrowia.
Oúrodki koordynujπce powinny staÊ siÍ centralnym punktem dla gromadzenia doúwiadczenia, nawiπzywania wiÍzÛw wspÛ≥pracy i formu≥owania lokalnej polityki zdrowotnej.
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie instytucji o charakterze medycznym, w tym w≥adze koúcielne, powinny
byÊ przygotowane do wype≥nianie w/w zadaÒ. W tym celu
zaleca siÍ organizowanie seminariÛw omawiajπcych zadania pos≥ugi lekarskiej Koúcio≥a. Konferencje biskupÛw
powinny jasno zdefiniowaÊ zakres pos≥ugi leczniczej Koúcio≥a i byÊ obeznane ze stale zachodzπcymi zmianami w
zakresie ochrony zdrowia. Kaøda diecezja powinna mieÊ
swojego zawodowego doradcÍ w sprawach poprawy motywacji i kompetencji pracownikÛw s≥uøby zdrowia i zatrudniania ich w sposÛb optymalny do oczekiwanych zadaÒ. Tego rodzaju doradcy powinni pracowaÊ w Zespole
(Health Committee), majπcym jasnπ wizjÍ zadaÒ w zakresie ochrony zdrowia i sposobu ich realizacji. Doradcy powinni byÊ specjalnie przygotowani w zawieraniu, zgodnie
ustalonego przez wszystkie zainteresowane strony, porozumienia w poczynaniach dotyczπcych zasad miejscowej
polityki zdrowotnej (dokumenty MMI).
Organizacje pozarzπdowe oferujπce pomoc powinny
byÊ úwiadome, øe przygotowanie odpowiednich zasobÛw
ludzkich, jest istotna czÍúciπ pomocy. Powinny one rozwijaÊ umiejÍtnoúci dialogu z partnerami, gdyø brak dialogu wyklucza wspÛ≥pracÍ i w najlepszym razie prowadzi
do ìpoprawnego zarzπdzania z≥ymi projektamiî (Peter
Kok).
(dokoÒczenie na str. 15)

